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Föreningen Boteå
Byavakt på gång
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Full aktivitet i Sunnersta Folkets Hus
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Övrigt innehåll:

Just nu är det mycket på gång i Handlar´nhuset.
Gamla postenlokalen har t ex fått ny hyresgäst i form
av Hemtjänsten. Dessutom kommer det fortsättningsvis att bedrivas dagverksamhet i samma lokal.
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Lenas andra hem
är Australien

SIDAN 8

V

älkommen att ta del av ännu ett
innehållsrikt nummer av Botebladet! Än en gång ett stort tack
till alla Er som på olika sätt bidragit
till tidningens innehåll, antingen via
reportage och framförallt genom att
ställa upp och låta sig intervjuas! På
detta sätt bidrar man nämligen till att
tidningen kan fortsätta att komma ut!
Som vanligt har det inte rått någon
brist på material, utan snarare tvärtom. Det blev istället, som vanligt, att
jag tvingades pressa in de artiklar som
dök upp på sluttampen...
Vi har som familj funnit oss väl tillrätta i vår nya livssituation och vi trivs
bättre både med boende och tillvaro
än vad vi någonsin har gjort tidigare.
Gud är sannerligen god!
Detta nummer av Botebladet är, för
övrigt, det 40:e i ordningen sedan jag
tog över redaktörskapet. Med nästa
nummer firas därför ett litet nätt tioårsjubileum! Tiden går fort när man
har roligt. Målsättningen är att med
tiden kunna digitalisera samtliga nummer och lägga ut dem på Boteåparlamentets hemsida på www.botea.se
Vänligen fortsätt 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. För när väl artiklarna är placerade i tidningen är
det alltför tidskrävande att börja omarbeta dem. Tänk därför gärna på
detta när det handlar om att vara ute
i tid med artiklar. Ju närmare pressstopp vi kommer, desto mindre flexibilitet finns det m a o för ändringar.
Redaktionen kan Ni nå på nedanstående telefonnummer eller genom
att maila till botebladet@botea.se
Nästa nummer av Botebladet kommer ut vecka 9-10 och sträcker sig
maj månad ut.
Ha en underbar vinter och ett välsignat julfirande. 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 25/2 2011
Notera detta datum
i Din planering!

F

ör mig var Grillom min startpunkt i livet och i dagsläget,
då jag själv köpt hus här, innebär det även att dottern
Jasmines startpunkt blir densamma.
Att få växa upp här har varit en idyll. Visst fanns drömmen om stadsliv under skoltiden, men handen på hjärtat;
jag står fast vid att landet är landet och därmed oslagbart! Men ett par flyttlass har det blivit för min del, totalt nio gånger har mina möbler och prylar lastats på diverse släp för olika destinationer. Sista lasset gick från
Halmstad till Grillom. Och med facit på hand, så hade
man kunnat undvika nio flyttar, då det egentligen bara
hade varit att springa "över gräsmattan".
Nu är jag tillbaka på hemorten och nu känner jag mig
verkligen hemma! Det stod mellan Skånes plattland eller
Norrlands landsbygd. Och efter att jag själv skaffade
familj så har det aldrig varit någon tvekan om att låta
mitt barn få växa upp i en trygg miljö, istället för storstädernas stress och höga kriminalitet. Ja, nu är man ju
förstås inte helt befriad från kufiska typer som stjäl
ens bil, men oddsen känns ändå ganska små för att det
ska inträffa. Men som de flesta känner till, stals vår bil
för drygt ett år sedan och jag tvivlar på att detta gick
någon av invånarna i Boteås öron förbi. Det var inte bara
vi som utsattes för otrevligheter den gången, utan även
andra i byn. En hel del andra stölder och sabotage har ju
även skett och jag tycker därför att det är bra att en
brottsförebyggande förening kommer att startas här,
vilket är en fantastisk åtgärd till att hjälpa byborna till
bästa möjliga trygghet!
Vi bor i en trevlig by och vi kan tacka många för att
vi faktiskt har kvar både affär och skola, vilket är två
viktiga delar för en levande landsbygd!
Livet handlar inte om att bosätta
sig centralt för att ha närheten till
allt, utan istället om att värdesätta
det lilla, men ändå så viktiga, och att
sträva efter en livskvalitet som gör att
man mår bra!

Jenny Blomén
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En betydande del av all den trevliga personal som arbetar inom hemtjänsten i Boteå.

Boteås Hemtjänst har flyttat
till Handlar´nhuset i Undrom
Hemtjänstens nya lokaler, som väntas bli ett lyft för hela bygden, invigdes med kaffe och smörgåstårta

S
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edan i slutet av september har Boteås Hemtjänst sina lokaler i Handlar´nhuset i Undrom,
efter att sedan urminnes tider hållit till i Vallänge Servicehus. Enhetschef Lennart Wallman
berättar, i samband med att den offentliga invigningen av lokalerna äger rum den 18:e november, att flytten av enheten faktiskt är ett resultat av ett önskemål som de anställda har gett uttryck för.
Han berättar vidare att Vård- och äldreförvaltningen, inom Sollefteå kommun, en längre tid därför
har sökt efter en lämplig lokal för att kunna tillmötesgå personalens önskemål.
Handlar´nhusets ägare, Undroms IF, som under sommaren och hösten har anpassat lokalerna
för den nya hyresgästen, uttrycker, enligt Lennart Wallman, en belåtenhet över att fått lokalerna uthyrda till just Hemtjänsten.
forts. nästa sida

Enhetscheferna Elin Dahlin och Lennart Wallman är mycket nöjda med Hemtjänstens nya lokaler.
3

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Föreningen anser vidare att den nya lösningen kommer att innebära ett verkligt lyft för bygden.
Tillsammans med Lennart Wallman, som ansvarar för personalen och nu är inne på sitt åttonde
år i Boteå, finns även den vikarierande enhetschefen Elin Dahlin, som jobbar med brukarperspektivet i Boteå, på plats. Båda menar att hemtjänstens flytt innebär flera fördelar. Dels är de nya lokalerna bättre och mer ändamålsenliga än de gamla. Det kommer även att bli lättare att serva brukarna, eftersom de flesta nu bor inom närområdet, vilket i sin tur betyder att personalen kommer
att kunna svara på larm snabbare. Och det innebär även att personalen, för första gången någonsin,
dessutom har fått ett gångschema, vilket givetvis är positivt för både personal och för miljö.
Även personalen verkar påtagligt nöjd med sina nya arbetsförhållanden. Berit Nordlöf, som
jobbat i ca 20 år inom hemtjänsten och som nu har fått gångavstånd till jobbet, ser enbart positivt
på förändringarna. ”Det är mer praktiskt nu när vi har nära till vissa av brukarna och även
nära till butiken. Jag ser bara fördelar!”, säger hon. Även Marianne Sellin är även hon väldigt
nöjd med att Hemtjänsten har flyttat till bygdens centrum. ”Jag tycker att det är jättebra! Närheten
till affären har inneburit att det har blivit mycket lättare att handla åt brukarna. Kontakten med
dom anhöriga har även den förbättrats, eftersom det är lättare att nå oss nu mot tidigare.”
I skrivande stund delar elva personer på drygt nio tjänster inom hemtjänsten i Boteå. Efter nyår
kommer personalen utökas till 14 personer på 11,5 tjänster.
av Rolf Ronestjärna

Grillomsborna Saga och Yngve Åslund, tillsammans med Ulrika Byström, i de nya lokalerna.

Dagaktiviteter dras gång i
Hemtjänstens nya lokaler
Tanken är att den nya lokalen ska kunna få bli en samlingspunkt för alla i bygden

P

ensionärerna och seniorerna i Sollefteå kommun har i en enkät uttryckt ett önskemål om att
få del utav mer friskvård och mer musik och kultur. För att tillgodose detta önskemål har
Vård - och äldreförvaltningen i kommunen därför dragit igång ett projekt där man bett Anna-Karin Runesson, på Hemtjänsten i Ramsele, att avsätta 30% av sin tid för projektets räkning.
I samband med att Hemtjänsten i Boteå invigde sina nya lokaler, fick Botebladets seniorreporter
sig en pratstund med Anna-Karin Runesson, som har varit engagerad inom friskvård både inom
jobbet och på fritiden. Denne berättar att projektet handlar om det sociala innehållet och att sätta
guldkant på tillvaron och att få folk, och speciellt då de äldre, att må bra. ”Om man kan få pensionärerna att må bra, så skjuter man upp det framtida vårdbehovet”, säger hon och hänvisar vi4
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dare till att Folkhälsoinstitutet har kommit fram till att social gemenskap, ett meningsfullt liv, goda matvanor och motion i allra
högsta grad befrämjar ett hälsosamt åldrande.
Med anledning av detta kommer det därför framledes att dras
igång och fortsättningsvis även bedrivas dagverksamhet i Hemtjänstens
nya lokaler i Handlar´nhuset. Tanken är att byborna själva ska bestämma innehållet i verksamheten och därför välkomnar och efterlyser Anna-Karin alla typer av förslag och idéer. På andra platser i
kommunen har det bl a kommit att handla om läsecirklar, sittgymnastik, bingo, hembygdshistoria, hantverk, musikcafé m m. Målsättningen
är att föreningar och andra frivilliga på sikt ska sköta verksamheten.
I Anna-Karins tjänst ingår det även att ställa upp och betjäna anhörigvårdarna. Som en del i detta erbjuder hon även, efter överenskommelse, friskvård i form av massage, antingen på plats eller i Anna-Karin Runesson.
hemmet. ”Detta är ett sätt för kommunen att uppmärksamma, uppmuntra och i viss mån betala
tillbaka för allt det arbete som anhörigvårdarna lägger ned”, förklarar hon.
Den nya lokalen kommer även att kunna upplåtas till alla dem som vill göra något för de äldre
i bygden. Det kommer även att finnas möjlighet för föreningar att låna lokalen på andra tider. Alla
är välkomna att titta in.
av Rolf Ronestjärna
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Fotnot: Dagverksamheten sker torsdagar kl 10-14. Efter nyår blir det istället på tisdagar kl 10-14.
Anna-Karin Runesson kan nås på telefon 070-690 78 63.

Marie Sjögren och Henry Sundin hjälps åt att fräscha upp Jullans gamla lägenhet i Handlar´nhuset.

Ena lägenheten i Handlar´nhuset får sig en uppfräschning
När renoveringen av Handlar´nhuset är klar står Undroms IF:s klubblokal på tur

D

et råder just nu i det närmaste en febril verksamhet i den ena av Handlar´nhusets två lälägenheter. Undroms IF, den nye fastighetsägaren, är nämligen på gång att renovera lägenheten för kommande hyresgäst.
forts. nästa sida
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Till sin hjälp har man Henry Sundin
och Marie Sjögren, som båda har varit anställda av föreningen sedan den
1:a juni.
Marie berättar att hon redan i slutet
av januari började arbetsprova för föreningen, eftersom hon har varit oförmögen att arbeta p g a en arbetsskada som hon ådrog sig via sitt jobb inom
vården. ”Jag trivs bra med mitt jobb
och det är bra att jag har möjlighet
att jobba i min egen takt och styra
mina arbetstider som jag vill. Huvudsaken att arbetet blir gjort!”, konstaterar hon. Maries tjänst är i storleksordningen tio timmar i veckan och henHenry Sundin har som synes händerna fulla just nu.
nes arbete har i första hand handlat
om städning av Undroms IF:s klubblokal och tvättning av A-lagets och division 6-lagets matchtröjor. Nu när fotbollssäsongen är avslutad har hon möjlighet att, tillsammans med Henry, lägga tid på renoveringen av lägenheten.
Nyligen har hon dessutom fått förlängning av sin s k arbetsprövning fram till
årsskiftet 2011-2012. Så Marie ser mycket ljust på framtiden.
Henry berättar att även hans tjänst
är en lönebidragstjänst. Även han lider nämligen av en arbetsskada efter
48 års slit inom byggbranschen. Det
har gått tolv år sedan han, och hans nyligen bortgångna livskamrat Anna-Dea,
Marie Sjögren trivs bra med jobbet hos Undroms IF.
flyttade till bygden. De fem senaste
åren har han jobbat som fastighetsskötare på Offers Försöksstation, ett jobb som upphörde i samband med att anläggningen övergick till privat ägo i våras (se Botebladet nr 3 2010 - där Henry
olyckligtvis gavs fel efternamn i artikeln, vilket artikelförfattaren beklagar och ber om ursäkt för).
Även Henry trivs utomordentligt med att jobba för bygdens idrottsförening och hans vaktmästartjänst
är på halvtid. Under sommaren och hösten har han, tillsammans med Jens Stenström, ansvarat för
skötseln av Bohedsvallen. Dessvärre lär dock inte föreningen få behålla Henry så länge till, eftersom
han går i pension den 1:a april nästa år. Själv ser han dock fram emot detta ögonblick. ”Jag ser fram
emot pensionen. Jag har många intressen, som jag inte har haft tid med hittills, som jag vill ägna mej åt då.” Henrys stora intresse är ju att uppfinna saker (se Botebladet nr 4 2002) och han sitter t ex med i styrelsen för uppfinnarföreningen Idéforum i Örnsköldsvik. Tanken är att han framledes ska försöka skaka liv i den lokala gruppen i Sollefteå. Henry har ju även, som kanske många redan känner till, ett stort musikaliskt intresse och var ju, tillsammans med hustrun Anna-Dea, den
som drog igång och drev Spelmansstämman på Gålsjö (se Botebladet nr 3 2007 & nr 3 2008) under ett antal år.
Men innan detta emotsedda datum finns det mycket som behöver göras. När lägenhetsrenoveringen är klar kommer nämligen Henry och Marie att övergå till att renovera omklädningsrum, duschutrymmen och pentry i idrottsföreningens lokal på Bohedsvallen. Vilket lyft för Undrom IF!
av Rolf Ronestjärna
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Medlemmarna i Boteå Byavakt håller ögonen öppna när det gäller ovälkomna besökare i bygden.

Föreningen Boteå Byavakt
håller just nu på att bildas
Den nybildade föreningen Boteå Byavakt ska sätta skräck i alla tjuvar och banditer

B

otebladet har i tidigare nummer berättat om att brottsförebyggande åtgärder, i form av en
bilburen byavakt, så sakteliga har sett dagens ljus i Boteå. Verksamheten har med tiden gradvis ökat i omfattning och kommer framöver att utökas alltmer. I dagarna kommer nämligen
den ideella föreningen Boteå Byavakt att bildas. Föreningen, och dess verksamhet, har kommit till
som en följd av den alltmer tilltagande frekvensen av olika typer av brott i Boteå. Som förebild har
man haft den, sedan flera år, mycket väl fungerande byavakten i Lunde, där man i princip har lyckats
med att utplåna frekvensen av utifrån påhälsande tjuvar. Detta har framförallt skett mycket tack vare att en betydande majoritet, av invånarna och företagarna på plats, har tagit ett gemensamt och solidariskt ekonomiskt ansvar för verksamheten.
Förhoppningen, i den nu nystartade föreningen, är att intresset och engagemanget ska bli lika
omfattande bland de boende i Boteå. Det krävs nämligen ett uppbådande av gemensamma krafter
för att kunna mota de mörka krafterna och för att kunna göra vår hembygd trygg. Därför är det mer
än önskvärt att så många som möjligt kan vara med och teckna medlemsskap i föreningen och därmed vara med och bidra ekonomiskt för att täcka de bensinkostnader som patrullerandet för med sig. Inom kort kommer
det därför ett speciellt utskick i brevlådorna, med ett inbetalningskort för medlemsskap. Det är likaså positivt om alla,
som bor i bygden, kan bli ännu mer uppmärksamma när det
gäller förekomsten av eventuell mystisk trafik i området och
då även ringa på tipstelefonen som har anskaffats (se annons
på sidan 34). Boteås Hemtjänst och tidningsbudet har t ex
lovat att vara behjälplig när det gäller just detta.
Ett visst samarbete kommer även att ske med andra byavakter och daglig kontakt kommer också att hållas med Polisen, där även ett visst informationsutbyte kommer att äga rum.
av Rolf Ronestjärna
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Roland Öberg fick behålla matchhandskarna när han blev svensk juniormästare i fjädervikt 1961.

Boteåkillen Roland Öberg blev
svensk juniormästare i boxning
Delar av släkten finns fortfarande kvar i bygden
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oland Öberg föddes 1941 och växte upp i Undrom
tillsammans med sina bröder Göran, född 1938 och
sedermera duktig målvakt i Undroms IF, och Erik,
född 1943 och tragiskt omkommen i en olycka på sågen i Prästmon 1955. Pappa Axel (död 1963) arbetade som lantbrevbärare på posten i Undrom. Mamma Valborg, som för övrigt var
syster till Harry Lygdman i Törsta, flyttade till Örnsköldsvik efter Axels bortgång. Hon avled 2009.
Rolands farfar Adam Öberg, som kom inflyttandes till Boteå år 1900, kom att delta i bildandet av Högfors-Offers Arbetarfackförening 1906 och Boteå Arbetarekommun 1911.
Han var även initiativtagare till Boteå Koperativa Handelsförening (Konsum), var med och grundade Sunnersta Folkets
Hus och satt som ordförande i Boteå lokala sjukkassa. Dessutom var han verksam inom flera kommunala nämnder och
styrelser.
Roland tillbringade sina första två skolår i Kalknäs gamla
skola, idag Botatonhuset, och därefter klasserna 3-6 i den
nybyggda skolan i Kalknäs. Efter två år i Sollefteå Realskola
kom Roland in på Centrala Flygverkstaden i Västerås, där
han fick en gedigen utbildning med lön. Efter avslutad 4årig utbildning där, blev han stationerad på Centrala Flyg- Roland (t v) i en av sina många matcher.
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verkstaden ute på Hässlö utanför Västerås. Där kom han att jobba med J29 Flygande Tunnan,
J32 Lansen och framförallt med J35 Draken. Det var också i Västerås som Roland kom i kontakt
med boxningen. ”Jag bodde mitt emot BK Rapids lokaler och nyfiken som jag var, så gick jag dit
och kollade”, berättar han.
Efter ett tag började Roland att träna med föreningen och den 6/3 1959 gick han sin första
match mot R Gustavsson, som han vann på teknisk knockout. 1960 ställde Roland upp i Svenska
Nybörjarturneringen där han gick till final i fjädervikt mot Redbergslidsboxaren Jan Jarl och även
avgick med segern. Året därpå ställde han upp i junior SM i samma viktklass och tog sig hela vägen till final, där han vann mot Bo Dahlberg från Holmsund!
Roland deltog även i landskamper mot både Norge och Finland. Under 1962 gick han ett 20tal matcher och bestämde sig därefter för att lägga handskarna på hyllan, eftersom hans arbete på
flygflottiljen F1 tog alltför mycket av hans
tid i anspråk. 1964 gjorde dock Roland en
comeback och gick ytterligare ett antal matcher. Åter igen valde han dock att lägga av
med boxningen, p g a jobbet och familjebildning, och i mars 1965 gick han sin sista
match (en B-landskamp), endast 23 år gammal - säkert mycket ogjort i ringen. Totalt
gick Roland 66 matcher, varav 4 uppvisningsmatcher. Av dessa vann han 37, varav
Roland jobbade under många år med Draken.
10 av dem som inte gick tiden ut. I 16 av
förlustfighterna var det delat domslut, medan 9 av dem var enhälligt domslut.
Efter en av sina segermatcher, minns
Roland att han fick frågan om varifrån han
härstammade. Han funderade en stund och
svarade Undrom, misstänkandes att frågeställaren inte hade en aning om var Undrom låg. Reportern svarade dock: ”Jahaja,
Undrom har jag passerat många gånger.
Roland (t v) var en verklig fighter i boxningsringen. Min fru är nämligen från Multrå!” Ett ganska härligt svar, eller hur!? Världen är allt
bra liten ändå!
1974 slutade Roland sitt jobb på flygflottiljen och började istället jobba på Arbetsförmedlingen i Västerås, där han stannade fram till 1977. Därefter gick flyttlasset
norrut, närmare bestämt till Sollefteå, där
han kom att jobba på Arbetsförmedlingen
fram till 1984. De följande fem åren var
han chef på arbetsförmedlingarna i Hoting
och i Ramsele.
Roland, som även under många år var
en duktig pistolskytt, är idag bosatt i Motala. Han har dock fortsatt nära kontakt
med hembygden, bl a tack vare sin stuga i
Tågsjöberg. Där tillbringar han mycket tid
på somrarna och under älgjaktstider. Roland blir 70 år den 4/4 2011.
av Ulf Melander
Tidningarna uppmärksammade Rolands framfart i ringen.
9

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Det ville sig inte riktigt för Undroms IF i den avgörande uppflyttningsmatchen mot Alsens IF.

Undroms IF:s fotbollslag föll på
mållinjen i kvalet till division 3
Bollen rullade dessvärre inte Undrom
IF:s väg när det verkligen gällde

U
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ndroms IF kan efter årets seriespel summera den bästa säsongen någonsin. Laget,
som var kraftigt segertippat inför säsongen,
lyckades att leva upp till de förväntningar som fanns på laget i och med att man fullständigt pulveriserade allt motstånd i fotbollens division 4 Ångermanland. Hade det varit ett s k vanligt år, så hade
seriesegern automatiskt inneburit uppflyttning till
en högre division. Dessvärre satte nu istället Fotbollsförbundets märkliga regel; att var femte år
Frida Åslund och Johan Wiksten stöttade sitt lag. måste seriesegraren i division 4 kvala för vidare

Trots ett massivt stöd från sin stora hejaklack lyckades ändå inte hemmalaget att få till det.
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avancemang, käppar i hjulet för klubben. Först ett
direktkval, med två cupmatcher mot seriesegrarna i Jämtland, och vid eventuell förlust vidare
kval mot ytterligare tre lag.
Kvalmatcherna mot Alsens IF blev just så dramatiska som man hade kunnat vänta sig. Första
matchen, som spelades i Alsen, lyckades Undroms IF vinna med 4-3, efter det att hemmalaget
tyvärr lyckats peta in två strutar i matchens avslutning. Läget inför den avgörande hemmamatchen, lördagen den 25:e september, såg trots det
dock mycket lovande ut. Det skulle nämligen räcka med oavgjort för Undroms IF, eller i sämsta Båda lagen var väl införstådda med läget.
fall förlust med uddamålet, så länge som motståndarna inte satte fler än två mål.
Matchdagen bjöd på strålande väder och mer
än 400 personer fanns på plats, de flesta med förhoppningen om att få se Undroms IF skriva idrottshistoria. I 63 minuter var också hemmalaget ett
division 3 lag, men så kom det där snöpliga andra
baklängesmålet som helt förstörde dagen. I matchavslutningen ökade bortalaget dessutom på till 0-3
och därefter var det bara för hemmalaget att börja
inrikta sig på ytterligare kvalspel, där fyra lag skulle komma att göra upp om en ytterligare plats i
trean. Men efter en neslig förlust i andra matchen Spelarna i Undromslaget gick inte att känna igen.
mot IK Umeå, hade inte längre Undroms IF möjlighet att avgöra i egen kraft. Tyvärr fick inte heller laget hjälp av Gimonäs i sista matchen.
Nu hoppas vi på bättre lycka nästa år och att
förbundet inte kommer med några ytterligare regeländringar...
av Rolf Ronestjärna
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Trots hårt tryck i andra halvlek ville det sig inte.

En storpublik hade kommit till Bohedsvallen i Undrom i hopp om att kunna stödja sina favoriter.
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Kalle Hansson i mitten omgiven av Gunilla Lundström, Sven Lundberg, Elisabet Sellgren och Martin Hellgren.

På snickarkursen i Offer har
man alltid roligt tillsammans
Snickarkursen handlar lika mycket om
den sociala biten som själva slöjdandet

D

Martin Hellgren håller på med en skärbräda.
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et lyser hemtrevligt i fönstren på Offers
snickeri när Botebladets snickarorakel
kommer på besök sista tisdagen i oktober.
Den angenäma doften av bearbetat trä slår emot
honom när han kliver in i lokalen, för att göra ett
reportage om Kalle Hanssons populära snickarkurs i Vuxenskolans regi.
Den här kvällen finns fyra läraktiga elever på
plats och samtliga är fullt sysselsatta med sina
olika slöjdprojekt. Martin Hellgren, från Följa,
Kalle Hansson är kursledare för snickarkursen. är en av snickarkursens nykomlingar. Han står

Gunilla Lundströms bord börjar bli färdigt.
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lutad över en stor skärbräda. Han berättar att han uppskattar att få komma till snickeriet varje vecka.”Det är fantastiskt att få tillgång till alla maskiner och att även få tillgång till Kalles kunnande”, konstaterar han och tillägger att han även uppskattar att få träffa de andra kursdeltagarna.
Elisabet Sellgren från Holm, som har snickrat för Kalle i flera år och nu har återkommit efter ett
tre år långt uppehåll, håller just nu på med att göra lister till sitt kök. När hon är klar med detta tänker hon försöka bygga ett skåp. ”Det är jättekul att snickra!”, säger hon smått lyriskt.
Sven Lundberg, från Vik, håller på med ett vackert CD-skåp, medan Gunilla Lundström, från
Törsta, snart är klar med ett fällbord, som hon planerar att ha ute i trädgården sommartid. Gunilla
berättar att hon har varit med i slöjdkursen ända sedan den drog igång för omkring tio år sedan.
”Det är roligt att kunna åstadkomma riktiga föremål som man kan använda. Det känns bra att
kunna få tömma huvudet och samtidigt få ut det i händerna”, resonerar hon. För Gunilla är dessutom den sociala biten minst lika viktig som själva slöjdandet. Något som samtliga deltagare verkar
tycka. Framför allt värdesätter hon fikapausen, där kursdeltagarna tillsammans brukar ge sig i kast
med att lösa diverse korsord. Ett absolut höjdartillfälle är när de får möjlighet att lösa och agera
testpanel för Erik Hoppes kluriga korsord.
av Rolf Ronestjärna
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Kvällens korsordsstund, vid fikapausen, är minst lika uppskattad som själva slöjdandet i sig.

Glada Undromslirare, födda 03/04, får ta emot välförtjänta medaljer för gott kämpande i årets
kvartersspel och för en hedrande andraplats i höstens fotbollscup på Risön.

Tillväxten är god i Undroms IF
Den omfattande barn- och ungdomsverksamheten lovar gott inför framtiden

P

arallellt med Undroms IF:s A-lags framgångar på fotbollsplanen kämpar även en mycket
stor skara barn och ungdomar heroiskt i de lägre seriesystemen, ivrigt stödda och uppbackade
av föräldrar och syskon. Föreningens omfattande barn- och ungdomsverksamhet skulle inte
heller vara möjlig utan det uppoffrande arbete som alla ledare och övriga ideella krafter utför.
av Rolf Ronestjärna
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Karin och Daniel Lundmark, med barnen Efraim, Karl, Johanna och Kim, trivs jättebra i Boteå.

Nyinflyttade familjen Lundmark i Kalknäs trivs i bygden
Lockades till Boteå efter ett besök på Kalknäs skola och en rundtur i bygden

S
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om alla säkert känner till har det de senaste åren arbetats hårt på att försöka få barnfamiljer
att flytta till bygden. Den relativt nyinflyttade familjen Lundmark i Kalknäs är ett konkret
resultat av det arbetet.
Familjen Lundmark, bestående av Daniel och Karin, samt barnen Johanna (11), Karl (8), Kim
(4½) och Efraim (3) kommer ursprungligen från Gunnarsbyn, fyra mil norr om Boden. Daniel och
Karin kände dock att de ville prova på nåt nytt och hade funderingar på att flytta till området eftersom de hade goda vänner i Sandslån. Av en händelse råkade de få syn på den annons som Boteå
Utvecklingsgrupp hade lagt upp på Blocket, där man efterlyste barnfamiljer som ville flytta till
bygden. De inbjöds av BUG att komma på besök och väl på plats besöktes skolan och en rundtur i
bygden företogs. Besöket i byn, där Lennart Johansson och Laila Lindholm agerade ciceroner,

De färska Boteåborna Daniel och Karin Lundmark värdesätter närheten till skog och natur.
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gjorde ett positivt intryck på de båda. ”Vi såg att skolan var fin och vi upplevde både bygd och
folk som trevlig och att vi skulle flytta hit”, berättar Karin ”Ja, vi kände direkt att det var en bra
och varm by. En by som satsade på framtiden och som ville få barnfamiljer att flytta in”, fyller
Daniel in. ” Några dagar innan julen 2008 gick flyttlasset söderut.
”Vi trivs jättebra och har fått viss kontakt med en del bybor. Men det tar ju tid att komma in
på en ny plats. Men det är också upp till oss själva hur mycket vi får ut av det”, konstaterar Daniel och uttrycker sig även smått lyriskt över den fina miljö och fantastiska natur som Boteå har att
erbjuda. ”Kan det bli bättre än så!?”, frågar han och Botebladets familjereporter håller med.
Även de fyra barnen trivs väldigt bra med sin nya tillvaro. ”Både jag och barnen tycker om att fiska och vara ute i naturen”, fortsätter Daniel och berättar vidare att han funderat på att köpa en snöskoter till vintern. Familjens stora och gemensamma intresse är tveklöst djur och natur, vilket också avspeglar sig i en stor mängd husdjur. I dagsläget har man en häst, två hundar, två katter, en papegoja, tre kaniner och två akvarier fulla med fiskar. Dessutom har man två hästar på foder.
Daniel berättar att han tidigare har jobbat inom industrin och Karin, i sin tur, berättar att hon
dels har varit hemma och tagit hand om barnen, men att hon även har jobbat som lokalvårdare. Idag
studerar dock båda vidare i Sollefteå. Något som speciellt torde passa Karin, eftersom hon, förutom
sitt intresse för barnen, även tycker om att läsa. Botebladet ber att få önska familjen ett försenat välkommen till bygden!
av Rolf Ronestjärna

Trubaduren Emil Assergård från Undrom underhöll vid Församlingsaftonen i Överlännäs.

Emil Assergård underhöll i
Överlännäs Församlingshem
De församlade på plats fick lyssna till en välkomponerad och varierande repertoar

F

redagen den 29:e oktober hölls en Församlingsafton i Överlännäs Församlingshem. Lars
Gradin hälsade inledningsvis alla varmt välkomna till kvällen med underhållning av Emil
Assergård. Lars uppmanade de närvarande att tänka på hur Romerna har det och hur de behandlas i Europa idag. Kvällens kollekt gick till Frälsningsarméns arbete.
Emil underhöll oss med musik av bl a Elvis, Fred Åkerström, Johnny Cash, Cornelis Vreeswijk,
samt egna skrivna låtar. Jag tycker att han hade lyckats bra med blandningen av musik. Emil fick även
skriva autografer efter uppträdandet, då det fanns några fans i publiken. Efter uppträdandet serverades det kaffe med bröd. Lotteriförsäljningen gick bra, det fanns ett helt bord med vinster. Prästen
Lizen Anteryd höll avslutningsvis en kort predikan och ett par psalmer sjöngs.
av Ulf Lhådö
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Tommy Åhlin

Travet och idrotten har varit Tommy
Åhlins stora passioner i livet
I detta nummer av Botebladet porträtteras Tommy Åhlin i Subbersta

M

ed undantag av några år på 1970-talet, så har Tommy
Åhlin bott hela sitt liv i Subbersta. Tommy föddes
1946 som nummer tre i en syskonskara av fem. Pappa Halvard kom att hela sitt liv syssla med det egna jordbruket,
medan mamma Sonja inledningsvis var hemma och skötte hushållet och tog hand om barnaskaran. Senare i livet kom hon att
jobba som kokerska på Vallänge Servicehus.
Redan tidigt fick Tommy börja att hjälpa till hemma på gården och i jordbruket, där det fanns mjölkkor, en arbetshäst,

FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
- Shorts sex månader om året.
Annars jeans och t-shirt.
Sån är jag:
- Jag har lätt att komma överens med folk.
Tre föremål jag skulle ta med
mej till en öde ö:
- TV, travprogram och Afton-
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bladets sportbilaga.

Ett av Tommy Åhlin och sambons intressen är matlagning.
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Jag blir glad när:
- Jag träffar barnbarnen.
Någon jag gärna vill träffa:
- Sixten Jernberg.
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höns och några getter. ”Jag har i
princip varit med och jobbat sedan
jag var åtta år”, konstaterar han. Pappa Halvard hade stort behov av hjälp,
alltifrån mjölkning till höbärgning.
Mamma Sonja drygade ut hushållskassan med att plocka bär. ”En sommar plockade hon 2 000 kg lingon!”,
minns Tommy. En lingonskörd som
han fick transportera på sina axlar
från skogen till hemmet.
De första sex skolåren tillbringade Tommy på Offers skola och årskurs sju gick han och skolkamraterna i Lo skola. Efter avslutad skolgång fortsatte han att hjälpa till hemma, bl a hjälpte han pappan i skogen
under vintern. Men han jobbade också en del åt olika bönder i bygden
och även en del hos Bröderna Åhlins
Åkeri i Subbersta.
Tommy Åhlin trivs både i det egna huset och i bygden i stort.
14 år gammal började Tommy på
Centrala Verkstadsskolan på Sandö, där han under två år utbildade sig till snickare. Direkt efter
avslutad skolgång fick han jobb som snickare hos byggfirman Byggnads AB Lennart Eriksson i
Kramfors, ett företag som han har förblivit trogen sedan dess. Tommy kom att arbeta som snickare
fram till 1980, då han tackade ja till en tjänst som arbetsledare i företaget.
1972 flyttade Tommy ned till dåvarande flickvännen i Frånö. Två år senare föddes sonen Per
Håkan Strömberg, som torde vara känd av många p g a sitt stora engagemang i Undroms IF. Även
Tommy själv har under åren haft ett stort fotbollsintresse. ”Fotbollen har varit mitt stora intresse
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forts. nästa sida

1979 flyttade Tommy Åhlin tillbaka till Subbersta, till det hus som han själv hade byggt och som han bor
i idag. Året innan tog han, systern Ulla och svågern Leif också över Halvard och Sonjas jordbruk och
drev det tillsammans fram till mitten av 90-talet. Därefter hade Tommy egna köttdjur fram till ca 2000.
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I

hela livet.” Redan som 14-åring började han spela i Undroms A-lag och fortsatte i princip med det
fram till flytten ned till Frånö. Fotbollsintresset har naturligtvis inte blivit mindre av att både Per
Håkan och barnbarnen Sebastian, Jesper och Theo också har gått i pappas och farfars fotspår.
Tillsammans med sitt fotbollsintresse, och sitt sportintresse överlag, har Tommy även haft ett riktigt stort travintresse. Redan som 17-åring köpte han, tillsammans med sin pappa, sin första travhäst
och som mest hade man fyra travhästar i sitt stall. Tommy har också varit en respekterad kusk och
har sammantaget ägt och kört hästar i ca 35 år. Under 15 års tid har han dessutom suttit som ordförande i hästägarföreningen på Dannero, ett uppdrag som han dock kommer att avsäga sig vid nästa
årsmöte. På sistone har nämligen hans travintresse i viss mån svalnat en del, som en följd av hans pånyttfödda engagemang för fotbollen, givetvis till stor del beroende på hans intresse för barnbarnens
lyckosamma framfart på Bohedsvallen i Undrom. ”I fjol gick jag in som ordförande i ungdomsfotbollen och det känns riktigt bra, för det ger betydligt mer”, berättar han.
Även om idrotten alltid har varit det dominerande intresset för Tommy, så tycker han även om
att lyssna på musik, där han är något av en allätare. Likaså gillar han att laga mat. Men framförallt
tycker han om att hålla på att påta ute i trädgården, ett intresse som han delar med Karin Nordenberg, hans sambo sedan drygt 20 år tillbaka och till vardags arbetande på Nordviksskolan. Just detta intresse ämnar han också lägga ned ännu mer tid på i framtiden. Likaså planerar han också att ägna mer tid åt att resa. Nästa år uppnår Tommy nämligen pensionsåldern! Det är dock inte helt självskrivet att han väljer att gå i pension då, eftersom han trivs så oerhört bra med sitt jobb som arbetsledare och alla de möten med människor som jobbet innebär. ”Det är få förunnat i min ålder att kunna kliva upp på morgonen och tycka att det är roligt att gå till jobbet!” Det beror också på hur
mycket jobb som firman har just då. Kanske hägrar det också att kunna passera den magiska gränsen
av att ha varit anställd på samma arbetsplats i 50 år, vem vet.
av Rolf Ronestjärna
I

KUNGÖRELSER

Uppbörd af de debiterade Kommunalutskylderna inom Botheå Socken för år 1863
kommer att förrättas i Sockenstugan Måndagen den 29de dennes kl 10 förmiddagen,
då de restskyldiga hafva att sjelfa eller genom ombud infinna sig för att efter verkställd
Liquid få sina debetsedlar quitterade.
Gålsjö Bruk den 10 Februari 1864.
E. Rinnman.
För wal af Ledamot jemte Suppleant i detta års Bevillningsberedning, behagade
Sockenmännen i dag efter slutad Gudstjenst inträda i Sockenstugan. –
Botheå den 14 februari 1864.
E. Rinnman.
Uppläst D. 14 Febr.1864 i Botheå kyrka af P. Sundvall.
I
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Fler godbitar ur dokumentfyndet som
gjordes i Gålva
Fyndet som gjordes hemma hos Irén Freijs
och Jan Börstou fortsätter att fascinera
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Läckaget i innertaket uppenbarade många rariteter.
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sommarnumret av Botebladet ifjol berättades det
om ett fantastiskt dokumentfynd som Irén Freijs
och Jan Börstou hittade inbäddat i sitt innertak, i
samband med att en vattenläcka upptäcktes.
Inga Bodin, i Boteå Hembygdskommitté, har sedan
dess, i flera nummer av Botebladet, presenterat ett axplock ur fyndet. Denna gång rör de sig om ett par kungörelsen som lästes upp i Boteå kyrka den 14/2 1864.
av Rolf Ronestjärna

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, Undrom 140, 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 en ledig tvårummare på pensionärshemmet i
Undrom (enligt Solatums hemsida den 22/11). 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.

OBS. Lägenheten på bilden är dock inte ledig.

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 & Lennart Johansson, 0620 - 321 82, Laila Lindholm
0612-602 48, Kristina Strand 0612-600 88 & Claire Sjölander 0612-604 70
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Boteåparlamentets Byating avslutades med trevlig och gemytlig samvaro kring kaffeborden.

Boteåborna lyste med sin frånvaro
på Parlamentets årliga Byating
Boteåparlamentet kunde åter se tillbaka på ett omfattande verksamhetsår

S

Pia Hedberg valdes till ordförande för Byatinget. Trängseln var inte stor i sammanträdesrummet.
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öndagen den 31:a oktober hölls Boteåparlamentets årliga Byating på Bettans Konferenscenter. Efter godkännande av dagordning och fastställande av röstlängd valdes Pia Hedberg,
Parlamentets ordinarie ordförande, att även leda årsmötets förhandlingar. Till sekreterare
valdes Laila Lindholm.
Därefter gicks byalagets verksamhetsberättelse och verksamhetsplan igenom och de närvarande
kunde konstatera att även 2010 har varit ett mycket händelserikt verksamhetsår. Den tidigare massiva
inflyttningen i bygden har i viss mån, trots fortsatta insatser, i viss mån klingat av. Under året har
två nya verksamhetsformer sett dagens ljus. I januari slog Boteå Bibliotek i Björkå för första gången
upp sina dörrar och under hösten har det även dragits igång brottsförebyggande verksamhet i området. Under verksamhetsåret har dessutom en förstudie, inför ett eventuellt kommande utvecklingsprojekt, genomförts. Förstudien är tänkt att fortgå året ut.
Även ekonomisk redovisning för året redovisades och styrelse och kassörer beviljades ansvarsfrihet. Byatinget avslutades traditionsenligt med trevlig samvaro, kaffe och Bettan Norgrens omtalade och ytterst delikata smörgåstårta. Alla närvarande uttryckte en förhoppning om att fler bybor
ska komma på byatingen i framtiden.
av Rolf Ronestjärna
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Julia Höglund, Caroline Bergman, Marie Löfgren och Therese Hellström Näsholm underhöll.

Boteå Bibliotek visade upp
sig via öppet hus i september
Programmet bjöd på liveunderhållning
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D

en ideella föreningen Bibliotekets Vänner i Boteå har under det senaste året
försökt skapa ett större intresse i bygden
för biblioteket och dess möjligheter. Ett led i detta var att den 12:e september ha öppet hus, en satsning där en skönsjungande kvartett Boteåungdomar hade inbjudits att uppträda. De drygt 30
besökarna bjöds på fika och varm korv och en tipsrunda var också uppsatt över hela huset. På flera
bord fanns det även ett stort antal utrangerade böcker och tidningar för försäljning.
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av Benjamin Ronestjärna Robert Ledin och Anton Peltonen kör tipsfrågor.

Vissa av besökarna fick hålla till i hallen i samband med flickkvartettens uppträdande.
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Arlomstjejen Therese Hellström Näsholm hade god assistans av pappa Bengt Näsholm.

Mycket smått och gott bytte ägare
på Loppmarknaden i Sunnersta
Många föremål bytte ägare under dagen
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Ett tag var lokalen i det närmaste smockfull.
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V

arför ska man egentligen köpa nytt till
höga priser, när man kan köpa i princip
nytt till oförskämt låga priser!? Ja, det
är utan tvekan en högst adekvat frågeställning i
både spar- och slöseritider. På loppiset, som anordnades av Boteåparlamentet i Sunnersta Folkets Hus den 25:e september, fanns det hur som
helst rika möjligheter att fynda bland alla loppisbord. En hel del bybor och utomsocknes tog också
vara på den möjligheten. Mycket talar för att detta arrangemang återkommer inom en inte alltför
avlägsen framtid.
av Rolf Ronestjärna

Mathilda Strand gjorde lysande affärer med sina teckningar. Ylva, Janni, Oskar och Ludvig servade i köket.
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Mike Freijs, Anton Peltonen, Carina Sandvik, Jonas Larsson, Pernilla Landberg och Ingrid Viking höll i trådarna.

Mycket smått och gott serverades
på årets Kakfrossa i Sunnersta
En hel del bybor kom och smörjde kråset
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Janni och Ylva underhöll med dans och sång.
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F

ör tredje året i rad har det anordnats stor
Kakfrossa i Sunnersta Folkets Hus. Tidigare år har Boteå Utvecklingsgrupp hållit i
trådarna. Men eftersom BUG numer är integrerat
i Boteåparlamentet, så är det därför fortsättningsvis Parlamentet som håller i arrangemanget. Även
årets Kakfrossa, den 2:a oktober, erbjöd dignande kakbord för sötsugna bybor. Stämningen var påtagligt trivsam och alla verkade överens om att frossan fyller ett socialt behov. Tillställningen toppades
med dans- och musikunderhållning med Janni Wedin och Ylva Sundberg.
av Rolf Ronestjärna Årets Kakfrossa ägde rum lördagen den 2:a oktober.

Kakbordet fullkomligt svämmade över av läckerheter.
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Törstakonstnären Jonas Larssons målningar väckte stort intresse bland marknadsbesökarna.

Knökfullt när Hantverksmässan gick av stapeln i Sunnersta
Många föremål bytte ägare under dagen

F
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ör fjärde året i rad har Boteåparlamentets
traditionella Hantverks- och Marknadsmässa hållits i Sunnersta Folkets Hus.
Årets arrangemang, som hölls lördagen den
6:e november, samlade ett rekordstort antal utställare. En hel del besökare infann sig och passade samtidigt på att botanisera bland utställarnas
bord. Som grädde på moset bjöds det även på underhållning av Boteås alltmer anlitade tjejkvartett.
Laila Lindholm, som åter höll i trådarna, var
efteråt påtagligt nöjd med arrangemanget.
av Rolf Ronestjärna
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25 utställare samsades broderligt i lokalen.

Therese, Marie, Caroline och Julia underhöll. Ylva, Janni, Alva, Markus, Ludvig, Mikael & Cenny i köket.
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Boteåborna gick man ur huse för att göra sin röst hörd när valet genomfördes i september.

Valet på Rixdan genomfördes
utan allvarligare incidenter

A

ntalet röstberättigade i Boteå, vid årets val till
riksdagen, var 715 personer, jämfört med 727
personer för fyra år sedan. Valdeltagandet var
däremot något högre vid detta val, nämligen 78,3% mot
77,7 för fyra år sedan. Även följande partier fick röster:
Norrländska Samlingspartiet 11, Feministiskt initiativ 2
och Piratpartiet 6. Noterbart är att endast tre ogiltiga röster lämnades vid årets val, mot 13 senast, och att Sverigedemokraterna fick 11 röster mot 21 vid förra valet.
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Boteåborna hade dock hoppats på regimskifte

av Rolf Ronestjärna Christina Svensson får hjälp av Laila Lindholm.
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Resultat Riksdagsvalet 2010

25

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

I somras hade Björksjöbon Lena Zetterlund förmånen att besöka Australien för fjärde gången.

Fjärde Australienresan för
Lena Zetterlund i Björksjön
Borta bra, men hemma bäst, tycker Lena Zetterlund efter sina utlandsresor

S

amma dag som det första stora snöfallet skedde nu i november, så slirade Botebladets reseexpert försiktigt upp på den snötäckta vägen till Björksjön, för att få sig en pratstund med
den numer rutinerade Australienresenären Lena Zetterlund.
Det visar sig att Lena endast har bott i byn sedan 2004, men att hon samtidigt har haft nära
kontakt med bygden innan flytten hit från Stockholm. Lena föddes och växte nämligen upp i Sollefteå.
Efter realskolan kom hon in på Sjuksköterskeskolan i Sundsvall och fick, efter avslutad utbildning,
jobb på gamla Roslagstulls sjukhus i Stockholm. Året var 1970 och Lena kom att bli kvar i vårdsvängen i Stockholm fram till 2004, då hon köpte och flyttade in i sitt lilla mysiga hus i Björksjön.
Men hur kom det sig då egentligen att Lena bestämde sig för att bryta upp ifrån sin invanda miljö och istället dra norrut? Jo, det var faktiskt flera faktorer som spelade in. Dels hade sonen Johan
strax innan flyttat till Australien, så det fanns egentligen inte längre något som höll henne kvar i
Stockholm, utan det kändes naturligt för henne att gå vidare i livet. Men Lena hade även en längre
tid känt att Stockholm inte längre var som det en gång varit. Hon tyckte att den sk storstadsstressen
mer och mer hade börjat ta över och att samhällsklimatet också hade blivit tuffare, med allt fler inslag av oprovocerat våld. ”Det kändes mer och mer osäkert att vara ute på gatorna, jämfört mot
vad det hade gjort tidigare”, berättar Lena.
Men varför hamnade hon i just Björksjön? Huvudanledningen var den att Björksjön faktiskt är
hennes pappas och farföräldrars hemby. Och eftersom pappan även bodde kvar i byn, så var valet
inte speciellt kontroversiellt. Från början hade Lena dock enbart tänkt att ha huset som sommarstuga,
men väl på plats föll det sig helt naturligt för henneatt flytta för gott och även söka arbete i Sollefteå. Sommaren 2004 fick hon jobb inom äldreomsorgen och två år senare övergick hon till att jobba
på Rehabavdelningen på Sollefteå sjukhus.
En sak är dock säker: Lena har inte för ett ögonblick ångrat att hon lämnade storstadens stress
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AUSTRALIEN
Statsskick: Monarki
Yta: 7 692 024 km2
Huvudstad: Canberra (ca 320 000 invånare 2005)
Högsta berg: Mount Kosciuszko (2 228 möh)
Längsta flod: Murray River (2 520 km)
Invånarantal: 21 620 000 (2007)
Invånare/km2: 2,8
Naturlig befolkningstillväxt: 1,3%
Språk: Engelska
Religion: Kristendom (63,8%), Buddism (2,1%) &
Islam (1,7%)
Läs- & skrivkunnighet: 99,9%
BNP/invånare: Ca 250 000 kr (2008)
Naturtillgångar: Guld, silver, uran, kol, bly, sink, tenn,
koppar & järnmalm
Viktigaste exportvaror: Kol, metaller, olja, gas, ull &
industrivaror
Valuta: Australisk dollar

av Rolf Ronestjärna Katten Margit fick inte följa med Lena till Australien.
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och jäkt till förmån för lugnet i Björksjön.
”Jag trivs jättebra här uppe! Jag tycker
om tystnaden och stillheten och även
närheten till skog och natur. Jag bor mitt
i naturen och det är fantastiskt att på sommaren få sitta ute på tomten och lyssna
till bruset från Björkån!”, konstaterar Lena upprymt.
2002 for alltså sonen Johan till Australien för att söka lyckan. Han hade ursprungligen tänkt att stanna och jobba där ett år.
Ödet ville dock annorlunda, eftersom han
råkade bli kär i en Rachel, när han jobbade
på IKEA i Brisbane. Det var även då som
Lena fick möjlighet att besöka Australien
för första gången. Två år senare var det dags
för nästa tripp, som hon den gången gjorde
tillsammans med sin pappa och syster. 2008
var det åter igen dags. Den här gången var
det för att närvara vid Johans och Rachels
bröllop. Under sina tre första besök stannade hon en månad varje gång. Resan som hon
gjorde i år varade dock i tre månader. Den
här gången var det extra spännande och intressant för Lena, eftersom hon för första
gången fick tillfälle att träffa sitt lilla nyfödda barnbarn. Under sina vistelser har hon
bl a besökt östkusten, från Sydney i söder till
Cairns i norr. Likaså har hon besökt Perth
och Melbourne och ett par gånger den fantastiska klippformationen Ayers Rock.
Finns det då något speciellt med Australien? Ja, man kör ju på vänster sida av vägen. ”Så det gäller att titta åt rätt håll när
man går över vägen.” Överallt finns det rena och fina offentliga toaletter, som också
är gratis att besöka. Lena tycker också att
människorna är fantastiska - alltid artiga,
trevliga och hjälpsamma. Kontinenten har
också ett spännande djur- och växtliv.
Johan jobbar idag på ett annat möbelföretag i Brisbane. ”Han bor i villa, har
hund och kör Volvo”, säger Lena och skrattar glatt. Givetvis kostar det dock på för henne att ha son och barnbarn på andra sidan
jordklotet. ”Det är långt borta, men det är
viktigare för mej att Johan har ett bra liv
och att han är lycklig”, resonerar hon. ”Vi
äger inte våra barn, utan vi har dom bara
till låns en tid”, säger hon avslutningsvis.
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Deltagarna på Filadelfias hemvändarhelg ställde gladeligen upp för en gruppbild.

Många kära återseenden på
Filadelfias hemvändarhelg
Tidigare Församlingsmedlemmar samlades från när och fjärran i Undrom
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L

ördagen den 28:e augusti var det dags. Efter
flera månaders planerande var den första dagen av hemvändarhelgen inne. Redan före
utsatt tid, kl 12, anlände många av de ca 80 deltagarna. Från hela landet, från Piteå i norr till Göteborg
i söder, kom gamla medlemmar av församlingen för
att umgås, sjunga tillsammans och prata gamla minnen.
Till inledning bjöds det på fika bakat och iordninggjort av de nuvarande medlemmarna, och alla
lät sig väl smaka under tiden som man passade på
att byta både ett och flera ord med vänner man inte
träffat på väldigt länge.
Efter ca en timmes fikande och pratande tog Lena
Sollander, en av de drivande krafterna bakom helgen, till orda och hälsade alla välkomna. Speciellt
välkomnades syskonen Norlin, som var med i församlingen i slutet på 50- och början av 60-talet, och
som i mars i år spelade i Undrom för en fullsatt kyrka. Lena berättade också om hur idén att ordna ett
sådant här evenemang föddes när hon var och lyss- Lugnt och säkert lotsade Lena Sollander
nade på Norlins i Kramfors under en gudstjänst. deltagarna genom lördagens aktiviteter.
Efteråt hade hon gått fram och hälsat på dem, presenterat sig och nämnt var hon kom ifrån. ”Undrom! Kan inte vi få komma dit och sjunga!?”, hade då
Sam Norlin sagt. Det var början till vad som skulle komma att bli denna hemvändarhelg.
Inför dagen hade man planerat in några hållpunkter på schemat men också lämnat en hel del tid
för folk att umgås och prata, vilket uppskattades av besökarna. Dessutom rullade ett bildspel med
bilder från 1940 talet och fram tills nu, med personer och platser med anknytning till församlingen.
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En tipsrunda med frågor om församlingens
historia och dess medlemmar kunde man få om
man ville.
För att alla skulle lära känna varandra lite
bättre delades hemvändarna under förmiddagen
in i grupper och skulle, efter att ha intervjuat
och förberett sig en stund, presentera varandra
i gruppen. Detta blev ett väldigt bra sätt att få
klarhet i vilka alla var och vilken anknytning
till församlingen de hade. Många uttryckte sin
tacksamhet över vad församlingen betytt för
dem.
Runt kvart över fyra bar det sedan av mot Christer Englund bjöd på finstämd sång och vackert gitarrspel.
Sandslån där middagen, som bestod av en buffé, serverades. Tillbaka i Undrom var man ungefär klockan sju och då fortsatte gemenskapen i
kyrksalen med sång och musik av syskonen Norlin och flera gamla hemvändare. Dessutom i
form av allsång då man sjöng gamla sånger från
40- fram till 80-talet. Även ett gruppfoto lyckades man få till efter att alla deltagare trängt ihop
sig på scenen.
Kvällen avslutades sedan med en kort andakt med Roger Söderholm från Sollefteå och
en liten matbit, korv med bröd och glass och
hjortronsylt. Det blev också lite mer bildvisning av Lars Norlin, som visade bilder från ti- Norlins spred värme och glädje med sin sång och musik.
den då familjen tillhörde Filadelfiaförsamlingen i Lökom (som sedan bytte namn till Filadelfiaförsamlingen i Undrom).
Klockan 11 följande dag träffades man återigen i kyrkan för en sång- och musikgudstjänst
dit även allmänheten bjudits in. Några hemvändare hade inte möjlighet att vara med på söndagen, men kyrkan fylldes ändå tack vare alla
övriga mötesbesökare, som kom för att delta.
Gudstjänsten, som leddes av Pia Höglund, hade flera inslag men präglades av temat musik
och besökarna fick bl a lyssna till mer härlig
sång och musik av Norlins och andra hemvän- Alla sjöng med inlevelse de välkända gamla sångerna.
dare. Efteråt bjöds det på kyrkkaffe med många
olika sorters goda kakor.
Att döma av de många positiva omdömena,
det glada sorlet och de många skratten, vilket
för övrigt kännetecknade hela helgen, verkade
besökarna ha uppskattat samvaron och den tillfälliga återföreningen. Kanske möjligen så mycket att de funderar på att flytta tillbaka...? En
sak kan man i alla fall säga med säkerhet, och
det är att alla är varmt välkomna tillbaka till
Undrom och Filadelfia igen, om inte annat så
på besök.
av Julia Höglund Roger Söderholm avslutade samlingarna med en andakt.
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Trots att firman är nystartad har Antti Dahlgren redan hunnit att få en hel del jobb i bygden.

Antti Dahlgren är en av Boteås många duktiga företagare
Antti Dahlgren tror på frikostighet och erbjuder därför gratis råd och konsultation

D

et finns ett drygt 50-tal registrerade firmor och företag i Boteå. Kanske ett av de färskaste av dessa, är Undromsbon Antti Dahlgrens nystartade firma Antti´s Bygg. Antti torde vara en välkänd profil för de allra flesta, kanske först och främst för sitt engagemang
i musikkonstellationen Duo de Luxe.
Antti berättar att han har bott i Undrom sedan 1990 och att han mestadels har jobbat som byggnadsarbetare, men även som lärare i svenska och samhällskunskap för flyktingar. Han har bl a jobbat i två år som byggledare vid Gene Fornby, där han var delaktig i en rekonstruktion av ett båtfynd från bronsåldern. Sista tre åren var han hos NCC i Härnösand och det var framförallt de långa
och jobbiga resorna dit som fick Antti att börja fundera över att starta eget. Han tyckte dessutom
att utsikterna såg bra ut efter det att rotbidraget, som innebär att kunderna bara behöver betala halva arbetskostnaden, kom till. Med rotbidraget får man dessutom kvitto, garanti och försäkring till
samma kostnad som den som istället väljer att leja svart arbetskraft.
Under hösten har därför Antti dragit igång firman Antti´s Bygg och han hoppas att han ska kunna
jobba heltid med detta. Han är visserligen införstådd med att det kommer att ta ett tag att jobba upp
en kundkrets, innan han blir känd, men förhoppningen är att han, med tiden, ska kunna få ett tillräckligt
stor kundkrets i närområdet för att kunna försörja sig. ”Min förhoppning är att kunna stanna kvar
i bygden och kunna få så pass mycket jobb så att jag klarar mej.”
Antti berättar att han i princip åtar sig alla typer av byggjobb och reparationer. Men han poängterar att han hellre hänvisar kunden till andra entreprenörer än tar på sig ett jobb som tar längre tid
för honom att utföra. ”Min tanke är nämligen inte att klampa in på andras områden, utan att istället hitta en egen nisch och kunna fylla dom behov som inte är tillgodosedda.” Hans önskan är istället att, i största mån, kunna samarbeta med övriga entreprenörer i bygden. T ex samarbetar han redan idag med Tomas Eklund på Solberg Bygg. Antti berättar avslutningsvis att han även ställer upp
för kostnadsfri konsultation och rådgivning. ”Har man funderingar över sin fastighet, så kommer
jag gärna över och tittar, utan att det behöver kosta nåt. Jag har dessutom en synnerligen utvecklad
mögelnäsa”, avslutar Antti och flinar.
av Rolf Ronestjärna
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ARKIVBILD

Ulrika Ölund har fått möjlighet att spela på flera legendariska ställen i Nashville USA.

Boteåtjejen Ulrika Ölunds karriär är på stadigt uppåtgående
Dörrarna har öppnats mer och mer för Ulrika Ölund under hennes vistelse i Nashville

E

gentligen är Nashville inte så annorlunda från en stad i Sverige. Staden är fylld med människor som kämpar med sin vardag, försöker att få jobb och familjeliv att gå ihop och umgås med nära och kära. Men det som gör Nashville annorlunda är att staden är fylld av
drömmare, på en helt annan skala än jag någonsin upplevt innan. Jag kom till Nashville för första
gången 2006, då som en elev på låtskrivarskolan Musikmakarna för att göra min praktik på ett
stort förlag. Det jag inte visste då var att det skulle leda till något mer och större än vad jag själv
kunnat föreställa mig. Vad visste jag, en 20-årig musikintresserad tjej som inte ens lyssnat på
Country innan. Nu är jag tillbaka, fyra år senare, med mer kunskap och självkännedom, nu vet
jag vad jag vill med min musik. Jag har fått ett enormt fint välkomnande och gehör för min musik här
och jag stormtrivs. Nashville är en typisk söderstad och de flesta människor man stöter på är så
hjälpsamma och varma. Jag är ute och spelar i snitt fyra gånger i veckan på olika venues och har fått
nya låtar skrivna. Nu har jag 1 ½ månad kvar tills det är dags att åka hem och bara denna vecka
har saker börjat lossna väldigt positivt för mig. Denna vecka har jag bl a blivit inbjuden att spela
på två legendariska ställen här i Nashville och jag är spänd av förväntan!
Jag landar i Sverige igen den 20:e december i hopp om massor med snö. Den 23:e gör jag två minikonsertdelar vid Widengrens där jag även kommer att sälja och signera mina skivor. 24 december
gör jag en julkonsert i Styrnäs kyrka kl 23 på Julafton. Jag hoppas vi ses! :)
Soliga kramar från Nashville!
av Ulrika Ölund
Följ gärna Ulrikas resa på http://ulrikaolund.wordpress.com
Nu finns både Memorylane och den nya singeln Sick And Tired att köpas på Handlar'n i Undrom. I oktober kom hennes allra första singel på svenska ut och den går nu att köpa via hennes
hemsida eller på Myspace.
www.ulrikaolund.com & www.myspace.com/ulrikaolund
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GRRR!!!
I en av korridorerna på Kalknäs skola springer Botebladets redaktör, synnerligen oväntat, ihop med bygdens argaste bosättare. Båda blir liggande en
stund på golvet och Gubben blänger ilsket på redaktören, som generat ursäktar sig och gör några tafatta försök att hjälpa Gubben på fötter.
BB: Det var då högst oväntat och framförallt beklagligt att jag skulle
behöva utsätta Gubben för denna något burdusa behandling. AG: Det
ska han veta redaktörn, att många bybor har under åren försökt att
ta livet av mej och jag kunde ju aldrig nånsin, i min vildaste fantasi,
kunnat tro att redaktörn skulle bli den som kom närmast att göra det.
Han vet väl om att straffsatsen är ganska hög för mordförsök, antar
jag!? BB: Jag försäkrar att det endast rör sej om en olyckshändelse.
AG: Jodå, det är många som har försökt att skylla på det, men det brukar inte hålla inför tinget och då
menar jag inte Byatinget, om han nu av en händelse trodde det. BB: Men det var som sagt högst oväntat att
stöta ihop med Gubben just här på skolan. Det är inte så att han har satt sej på skolbänken igen. AG: I klassrummet sitter vi inte på skolbänken utan på stolen. Det trodde jag att söta redaktörn redan visste! BB: Nåväl, men det var liksom inte svar på min fråga... AG: Nä, nä! Jag behöver ingen ytterligare utbildning inte.
Jag är redan fullärd så det räcker. Nä, det är istället på det sättet att jag har börjat att blogga. BB: Blogga!?
AG: Jo. Och eftersom jag har lite klater med mitt bredband därhemma, så har jag fått tillåtelse av den där
Stig-Ove att få låna skolans datorer. På det viset är det. BB: Ja, det är ju lite inne att blogga idag. Vad är det
Gubben bloggar om då? AG: Egentligen ingenting. Jag använder bara bloggen för att skaffa mej lite extra
fördelar lite här och var. BB: Hur menar Gubben då? AG: Jo, idag klämde jag t ex in ordet MACKEN tretton gånger i mitt inlägg. BB: Jasså, vad skulle det vara bra för? AG: Jo, jag räknar givetvis med att jag ska
kunna göra mej en extra hacka på så sätt. Vem vet, åtminstone kan det kanske generera en bjudresa till Sollefteå. BB: Funkar det verkligen!? AG: Tja, funkar det för vissa, så borde det väl funka för andra, eller
hur!? BB: Ja, jag vet inte. Menar han att det finns pengar att hämta genom att göra reklam för Macken!?
AG: Det vet väl alla att det finns hur mycket pengar som helst i oljebranschen. BB: Det må så vara. Vad
blir det härnäst? AG: Det får vi välan se. Förra veckan nämde jag till exemplans HANDLAR´N tolv gånger
i ett blogginlägg. BB: Har det gett nånting då. AG: Jodå. BB: Jasså, vad då? AG: Jag fick en tillsägelse om att
jag hade stavat HANDLAR´N fel. BB: Jaha, då finns det i alla fall dom som läser Gubbens blogg. AG: Självklart! BB: Vad kul... AG: Gumman brukar läsa den och hon läser den högt, så att Hubert också får höra.
BB: Och vad tycker han om den? AG: Jag vet inte, han har då i alla fall inte gett mej nåt shell hittills. BB: Och
vad blir nästa projekt? AG: Tja, jag har funderat på att inrikta mej på Vallänge i mitt nästa blogginlägg. BB: Aha!
Men där finns det väl ändå inga pengar för Gubben att hämta!? AG: Säg inte det! Säg inte det! En gratis
vårdplats är inte att förakta! Dom har ju lite extra utrymme där borta nu efter det att hemtjänsten flyttade
ner till Undrom. Det kan vara väl värt ett försök. Redaktörn kanske vill att jag ska fixa en vårdplats där åt
honom också? BB: Njae, frugan är nog rätt nöjd med att bara behöva träffa en på fritiden. AG: Sant som det är
sagt! Jag hade inte kunnat uttryckt mej bättre själv. Får jag citera redaktörn, när det gäller det, i mitt nästa
blogginlägg? BB: Helst inte. Då lär jag få sova på balkongen i vinter. AG: Det behöver han inte säga nåt
mer om, för det vet jag hur det är. Så jag hoppas verkligen att Vallänge hör av sej...

Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
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DET FINNS
MYCKET SOM
KAN GÅ FEL
IBLAND...

TUR DOCK ATT
DET FINNS HJÄLP
ATT FÅ!!!

SVÅRIGHETSGRAD 3-4 AV 5

Foto: www.ronestar.nu
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av Erik Hoppe

RÄTT LÖSNING TILL DETTA KRYSS FINNER DU PÅ SIDAN 34

I

I I

I

I

II

II

I

I

I

Björkå Kontor

Söndagen den 12/12 kl 18

I

Familjen Ronestjärna
sjunger och spelar
I

Vi bjuder på glögg och
kaffe med lussekatter

I

I

I

Sista öppetdag innan julhelgen är den 21
december. Vi öppnar igen den11 januari 2011.
Om Du vill låna under tiden Biblioteket har
stängt kan Du ringa Pia Hedberg på 0620-320 44.

I

Antti´s Bygg

I

Lördagen den 18 december kl 13-16
kan Ni handla julklappar hos
mig. Jag bjuder på glögg och
något till.
- Välkommen!
I

I

I

I

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
OCH TACK TILL ALLA SOM SKÄNKT BÖCKER OCH HJÄLPT TILL PÅ BIBLIOTEKET!
- Styrelsen för Bibliotekets Vänner -

I

HOLMS TRÄDGÅRD & MOHAIR

I

I

I

I

Tillbyggnad,
ombyggnad &
reparationer
Låt oss gemensamt ta ett rejält krafttag
mot de tjuvar som huserar i vår bygd!
I

I

I

I

I

Hör av Dig om Du, på något sätt, är intresserad
av att hjälpa till eller iakttar något misstänkt!

Hårlooken i Björkå
- frisör´n på byn Flexibla öppettider,
enbart tidsbeställning!
0620-320 75
Välkommen!
Annica Svensson

Håll även utkik i brevlådan efter det informationsblad och
inbetalningskort som kommer att skickas ut inom kort!
Stöd brottsbekämpningen genom att bli medlem i föreningen!

I

I

II

Nytt telefonnummer till Byavakten:
Tel: 073-845 65 01

I

I

I I

I

I

Antti Dahlgren
i Undrom
0612-603 46 & 073-049 97 88

I
I

Hör av Dig till mig!
Jag fixar det mesta.
Jakob Ronestjärna,

I

073-805 25 24
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Våra öppettider i Jul, Skinklotteri den 14-18 december
Nyår & Trettonhelgen Varje 200:- ger en lott. OBS! Ej ombudsverksamhet och tobak får ej överstiga halva beloppet. Dragning sker den 4:e advent.

Liselott, Dan, Martina & Elisabeth
I

I

Tidigare utgåvor av

I

I

I

10-19
10-13
Stängt
10–15
10–15
12-15
10-15
10-15

I

23/12
Julafton
Adventskaffe på HandJuldagen
lar´n varje söndag
Annandagen
13/12
Lucia kommer på besök Nyårsafton
14-18/12 Skinklotteri
Nyårsdagen
19/12
Dragning skinklotteriet Trettondagsafton
Trettondagen
VÄLKOMNA!
I

I

Botebladet
I

I

I

0612-601 23 eller botebladet@botea.se

I

I

Välkommen att, vid behov, hyra lokalen
Vaktmästaren nås på 070-547 45 42

till salu för 10 kr/st (mängdrabatt)

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

Kyckling under chilitäcke
(4 portioner)

4 kycklingsfiléer
50 gr rökt skinka
1 vitlöksklyfta
2 dl crème fraiche
½ dl chilisås
1 dl riven ost
Smörj en form. Lägg i kycklingen,
blanda röran och slå över. Grädda
i 225°C i ca 30 minuter.

Lax i ugn
(4 portioner)

Botebladets 20:e recept är faktiskt två
till antalet, detta som en liten kompensation för uteblivna recept i ett antal nummer av tidningen. Recepten är inlämnade av Karin Nordenberg i Subbersta.
De flesta ingredienserna torde finnas
att köpa hos Handlar´n. Lycka till och
smaklig måltid! P.S. Välkommen att bidra med ett eget recept!

KYCKLING
UNDER
CHILITÄCKE
+
LAX I UGN

1 bit laxfilé
3 dl grädde
Sås: Koka ihop grädde och crème fraiche,
2 dl crème fraiche
smula ner buljongtärningarna och vispa ihop.
1 fiskbuljongtärning
1 grönsaksbuljongtärning
Sätt ugnen på 200°C. Smörj en form, salta och peppra laxfilén och lägg den i formen med skinnsidan upp.
Grädda i ca 20 minuter, ta bort skinnet och slå över såsen. Strö över dill eller hackad rödlök (allt efter smak)
och låt det stå på eftervärme en stund i ugnen.
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FÖRENINGSBREV

J

ag tänker ibland tillbaka på tiden då vi bodde i Undrom. Som nygifta,

året var 1981, hyrde vi ett litet torp i Kalknäs av Bror Edlund, en

hyresvärd som man hade stor respekt för. Jag minns den dagen när

vi meddelade honom att vi skulle flytta från Kalknäs till Offers gamla skola,
och då han med bestämd röst sade att vi flyttade från elden till askan. Jag
misstänker att han menade att hans lilla torp var varmare än det stora huset
i Offer. Vi flyttade i alla fall till Offer och kom att trivas alldeles utmärkt
även där. Vi delade på ansvaret för eldningen, tillsammans med hyresvärden,
och vi eldade i pannan så att hela huset dånade.
Efter några år fick vi tips om ett litet hus i Frök. Jag minns att personen
vi köpte det av hette Hiller. Eftersom det var golvkallt där, blev vi tvungna
att riva alla golv och kom därför att stå utan hus ett tag. När renoveringen
var klar, och efter att ha varit inneboende hos svärföräldrarna i Undrom i en
månad, flyttade vi tillbaka till Frök. När vi hade bott där ytterligare några år,
fick vi tips om att ett hus var till salu vid Kalknäs skola. ”Toppenvärme, bara
elvärme!”, lovade säljaren och vi slog genast till. Det var nära till både skola
och affär. Tänk att man kan trivas oavsett var man bor i Boteå!
Därefter drog vi vidare till Styrnäs, en bygd som man inte heller glömmer
i första taget. Huset hade en vidunderlig utsikt över Ångermanälven och man
kunde sitta på potatisbacken och njuta av solnedgången. Sedan 13 år tillbaka
bor jag i Kramfors, där jag även trivs med mitt jobb på Kramfors Järnhandel.
Jag har många fina minnen från Boteå och jag hoppas att alla ni som bor
i Boteå tar vara på tillfället att njuta av den fantastiska bygd som ni bor i.
Var rädda om varandra, ni som bor där, ni har nämligen guldkant på
ert boende!

Evert Strindin, f d Boteåbo
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