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Holmgång anordnas
åter på Tjurskullen

Björn Krestesen hälsar byborna välkommen.
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Avskedsföreställning hölls på
Botatonhuset.
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Nya medlemmar i
Boteåparlamentet

Det gick bl a att rösta utanför
Handlar´n i Undrom. SIDAN 20

Dan Schöllin hoppas givetvis att
Boteåborna ska nappa på erbjudandet om hemkörning av varor,
som butiken planerar att dra igång
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Övrigt innehåll:

Handlar´n i Undrom har en önskan att kunna serva
sina kunder på ett ännu bättre sätt. Som ett led i
detta kommer man därför att erbjuda hemkörning
av varor för de som har svårt att ta sig till butiken.
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Catarina Edén har
slutat på Botaton

SIDAN 5

V

älkommen att ta del av ännu ett
fullmatat nummer av Botebladet, Boteås egen tidning! Som
vanligt ett stort tack till alla Er som
på olika sätt bidragit till tidningens
innehåll, antingen via reportage eller
annat!
Jag skulle vilja börja med att beklaga och ge uttryck för den sorg och
saknad som många av oss känner över
Maria Johanssons bortgång. Maria
har under åren fått betyda oerhört
mycket för vår bygd och dess positiva
utveckling. Hon har tillsammans med
maken Lennart lagt ned mycket tid
och kraft i det tysta. Hon har också
varit en väldigt uppskattad skribent
och redaktionsmedlem för Botebladet.
Givetvis kommer detta innebära ett
stort avbräck för tidningen. Personligen känner jag en stor tacksamhet
för vad Maria har fått betyda, för bygden, för tidningen och för oss som
familj. Det är tomt utan henne.
Samtidigt vill jag passa på att hälsa Irén Freijs varmt välkommen som
ny medlem av Botebladets redaktion.
Det ska även bli roligt att få arbeta
tillsammans med henne.
Nästa nummer av Botebladet kommer ut vecka 36-37 och sträcker sig
november månad ut.
Ha en fantastisk sommar och väl
mött på alla de trevliga och intressanta
satsningar som bygden har att erbjuda!
Bilden nedan visar hur Botebladet
såg ut för exakt tio år sedan. Gamla
nummer finns till försäljning!

Rolf Ronestjärna, chefredaktör
Kontakta gärna oss i redaktionen:
Rolf Ronestjärna 0612-601 23
Erik Sundberg 0612-603 05
Irén Freijs 073-80 64 304
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PRESSTOPP
NÄSTA BOTEBLAD
fredagen den 2/9 2011
Notera detta datum
i Din planering!

S

itter ute och ser över nejden, medan dagen går mot kväll.
Här kan jag sträcka ut blicken och se långt, långt bort. Det
doftar syrligt och friskt från häggen, som nyss slagit ut. Luften är full av förväntningar. Försommarljuset flödar starkt och
generöst. Jag har inte riktigt vant mig än, utan tittar ofta på klockan och förundras över att det är ljust så länge och så sent. Tänk!
Det är ungefär sex år sedan vi flyttade hit till trakten. Jag har
inga rötter här, så någon äkta Boteåbo kommer jag aldrig att bli.
Och Gud vet att det har funnits mörka vintermorgnar när jag
längtat tillbaka till den tid då jag kunde ta mig till jobbet med
storstadens kollektivtrafik. Riktigt så enkelt är det inte att ta sig
till arbetet numera.
Men nu ligger sommaren framför. Det är en evighet till vinterns
mörker och kyla. Om jag skulle försöka sammanfatta intrycken av
mina sex år i Boteå, kan det faktiskt sägas med ett enda uttryck:
KASAM, d v s känslan av sammanhang. Här i Boteå finns det många
olika sammanhang att ingå i. Det finns något för alla: Boteå Utvecklingsgrupp, fotbollen, kulturföreningen Botaton, Handlar´n, Botebladet, biblioteket, kyrkan, skolan, fritidsgården, jympan osv.
Listan kan göras hur lång som helst. Endast fantasin sätter gränser.
Alla är välkomna och alla behövs. Flera studier har visat att just
känslan av sammanhang är bland det viktigaste för oss människor.
Faktiskt viktigare än pengar och status. Apropå livet, så läste jag
några kloka ord om att det inte är våra livsvillkor som avgör vårt
öde utan att det är våra val, som avgör hur våra liv blir. Och då
tänker jag med tacksamhet på de eldsjälar i Boteå, som på olika
sätt har valt att handla, så att vi idag har en by som vi känner stolthet över.
I mitt arbete på Härnösands stift, som omfattar Jämtlands och
Västernorrlands län, kommer ofta glesbygden på tal. Vi säger ibland
att stiftet visserligen har dålig täckning på vissa håll, men att vi
har en annan 3G-täckning som består av Galenskap, Glädje och Gemenskap. Det tycker jag passar in på Boteå! Tänk bara på BUG:s
arbete, som fick trenden att vända. Skolan
är kvar och även Handlar´n! Att resultatet
blev en by där människorna kommer från öst
och väst, nord och syd. En by där det är lätt
att passa in och vara sig själv, att hitta sitt
KASAM, trots att man inte är och aldrig kommer att bli en äkta Boteåbo. Tack för ordet!

Kristina Sohlberg, Kalknäs
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Martina Kanon och Dan Schöllin på Handlar´n hoppas att den nya satsningen ska falla väl ut.

Handlar´n utökar sin service
med att erbjuda hemkörning
Inledningsvis handlar det om en dag i veckan, men det kan komma att utökas
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I

vår är det fyra år sedan Dan och Liselott Schöllin flyttade till bygden och tog över Handlar´n.
Paret har sedan dess genomfört en rad positiva förändringar i butiken och har även tagit över
affären i Mjällom. Likaså har man köpt och flyttat in i ett mycket vackert beläget hus i Styrnäs. ”Vi trivs väldigt bra med läget och alltihop!”, konstaterar Dan tacksamt.
Vardagarna tillbringar Liselott i Mjällom och ca tre av fyra helger i butiken i Undrom, medan
Dan enbart håller till i Undrom. Till sin hjälp där har han Martina Kanon, som för tillfället jobbar
ca 30 h per vecka i butiken, och Elisabeth Engström, som jobbar minst en dag i veckan i butiken.
Sedan en tid har Dan och Liselott gått och grunnat på möjligheten att dra igång hemkörning av
varor, till i första hand de kunder med ett omedelbart
behov och som inte själva har möjlighet att ta sig till
butiken. Nu i juni kommer man att dra igång med
tjänsten på prov, med en förhoppning om att många,
med tiden, ska upptäcka och även börja använda sig
av den. Dan berättar att en liknande satsning t ex
har gjorts i Lugnvik, med ett mycket lyckat resultat.
”Jag tror verkligen på idén och hoppas även att
servicen ska kunna utökas med tiden, om intresset
finns hos bygdens folk. Efterfrågan får styra det
hela”, säger han och tillägger att det bara kommer
att kosta 25 kr per utkörning för kunden.
Till en början kommer utkörningen att ske på
torsdagar och alla eventuella beställningar måste
därför komma in senast dagen innan (se annons på
sidan 34). Tanken är också att den befintliga personalstyrkan ska ombesörja leveranserna.
av Rolf Ronestjärna Dan Schöllin backar inte för lite extrajobb.

3

KÄLLA: ERMUSIK.SE

Johan Boding, den välkände och uppskattade Queentolkaren, kommer på besök till Tjurskullen.

Ny Holmgång den 16-18 juni
Norrdans, Rolf Wikström och Johan Boding är några av årets dragplåster

E

supergruppen Roggbiv, med medlemmar från P-Floyd,
Sven Ingvars och Queensångaren Johan Boding
Lördagen den 18/6
Samma som de andra dagarna, men kvällen avslutas
med artisten och sångaren Rolf Wikström
Reservation för ev ändringar
Biljetter: Elisabeths Presentbutik i Sollefteå (0620-588 40)
Pris: 300:- för vuxen, 150:- för barn upp till 12 år
Ev överblivna biljetter säljs strax innan föreställningen
på Holms Lantbruk för 325:Kontakt: tjurskullen@gmail.com
Se annons i TÅ för garanter & sponsorer
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venemanget Holmgång har, alltsedan starten 1998, lockat mängder av storartister till Boteå.
Årets Holmgång är den 7:e i ordningen, i s k ”riktiga” Holmgångar och under åren har
storheter som Tommy Körberg, Louise Hoffsten, Janne Schaffer, Rebecka Thörnqvist, Per
Myrberg, Rikard Wolff, AnnKristin Hedmark, Sky High, Stefan Sundström och Victoria Tolstoy
gästat den riksbekanta Tjurskullen i Holm. Övriga år har man annars haft lite mindre satsningar.
”Varje Tjurskullen, som vi arrangerar, är egentligen den sista, eftersom evenemanget är ett
tungt lass att dra och det till övervägande del handlar om inspiration för oss i styrelsen. Det gäller alltså att passa på och komma när nu åter tillfälle ges!”, säger Björn Krestesen, som var initiativtagare till den allra första Holmgång och som idag är styrelsens ordförande. ”Och utan uppbackning och hjälp från våra respektive familjer, så skulle det aldrig gå. Och utan bygdens barn och
vuxna är vi absolut ingenting”, konstaterar han.
Program
Björn berättar avslutningsvis att evenemanget har
Torsdagen den 16/6
väldigt gott rennomé hos både artister och stora arNorrdans tillsammans med JP Nyströms Luftakrobatik
Teater: Stand Up
tistbolag. Vidare att det enbart är möjligt tack vare
Andreas Nilsson (musik), Anders Mattsson och
möjliggörare (sponsorer), garanter och alla frivilliga
Sara Sundberg (musik)
insatser. Likaså att publiken brukar vara blandad och
Överraskningar. Kvällen avslutas med Dan Viktor
att man aldrig haft något som helst stök under de år
Fredagen den 17/6
som ligger bakom.
av Rolf Ronestjärna
Samma som ovan, men kvällen avslutas med den nya

Det torde bli drag när Rolf Wickström gästspelar.
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Kerstin Sjögenbo och Inga Bodin går igenom det förråd av gamla fotografier som finns.

Ännu finns det hopp om en fortsättning för Boteåalmanackan
Boteåparlamentet försöker stötta Boteå Hembygdskommitté för fortsatt utgivning

A

lltsedan 1998 har Boteåalmanackan varit en mycket uppskattad julgåva till Boteåborna
ifrån Boteå Hembygdskommitté. I den senaste utgåvan varslades det dock om att det rörde sig om den allra sista utgåvan, beroende på brist på ekonomiska medel och på frivilliga som kunde tänkas jobba vidare med almanackan.
Inga Bodin berättar, för Botebladets utsände, att hon fick inspiration till almanackan i samband
med att hon såg en liknande vid ett besök vid hembygdsgården i Ramsele. Efter att ha väckt förslaget i den lokala hembygdskommittén, beslutade man sig för att själva testa konceptet, något som,
med all önskvärd tydlighet, visade sig bli mycket framgångsrikt. Under några år i början fick man
hjälp till finansieringen via bidrag från kommunen. Försäljningen av boken Botemålet och boken
om Emma Wiberg har också hjälpt till. Likaså har man haft inkomster från olika arrangemang under åren och man har även fått hälften av överskottet från det årliga arrangemanget Sommarsöndag
i Boteå Församling. Utöver det har man även lyckats att sälja ett hundratal almanackor varje år.
Fotografierna, i varje respektive utgåva, har givetvis varit själva grundstenen för trycksaken
och en hel del bybor har välvilligt bidragit med foton hitintills, delvis beroende på Ingas ihärdiga
och lyckade raggningsförsök. ”Det har dock varit ett riktigt pyssel att kunna komplettera med
namn på dom personer som finns med på bilderna”, säger Inga och ler. ”Där har dock Hermine
Sundberg och Lars-Erik Larsson varit till ovärderlig hjälp”, tillägger hon. ”I varje utgåva har
vi haft som målsättning att ha med en bild från södra sidan av Boteå (andra sidan älven), en
skolbild, en konfirmationsbild och någon form av lagbild”, berättar Sigge vidare.
Nu har det dock öppnats en möjlighet att det kan bli en fortsatt utgivning av den omtyckta almanackan. Boteåparlamentet har nämligen engagerat sig i saken och Kerstin Sjögenbo, en av dess
medlemmar, har lovat att gå in och hjälpa Inga Bodin. Till detta har även Erik Hoppe lovat att sätta ihop almanackan, som fortsättningsvis är tänkt att tryckas hos Sollefteå Kommuntryckeri. Största
problemet idag är istället bristen på fotografier att fylla almanackan med. Botebladet vill därför,
på detta sätt, skicka ut en efterlysning av både nya och gamla fotografier (se även annons på sidan
34).
av Rolf Ronestjärna
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Sigge och Inga Bodin har lagt badresorna på hyllan till förmån för upplevelseresor.

Sigge och Inga Bodin gjorde
en minnesvärd resa till Irland
Sigge och Inga Bodins resa till Irland innehöll oförglömliga naturupplevelser

U

nder åren har åtskilliga Boteåbors reseskildringar publicerats i Botebladet. Det är alltid
lika roligt och tacksamt att få publicera sådana reportage. Tipsa gärna om du vet om bybor som har varit eller ska utrikes. I detta nummer har vi glädjen att (utöver Ann-Charlotte Agrells artikel på sidan 8) få berätta om den sexdagarsresa till Irland som Sigge och Inga Bodin, på Klippgården i Undrom, gjorde tredje veckan i maj.
Första dagen var ganska intensiv och innehöll, förutom flygresan mellan Sundsvall och Stockholm, även en nästan tre timmar lång flygresa mellan Stockholm och Dublin. Väl framme färdades
det 41 personer stora resesällskapet med buss de ca 18 milen västerut till staden Galway, där man
inkvarterades på hotell. ”Man blev genast fascinerad av det öppna landskapet och alla dessa
stengärdsgårdar överallt. En amerikan lär har räknat ut att det finns mer än 700 mil stengärdsgårdar på Irland”, berättar Inga. ”Likaså såg man får och olika djur precis överallt”, tillägger
Sigge.
Andra dagen inleddes med en riklig irländsk frukost och därefter äntrade man bussen för färd
söderut, längs den vackra och dramatiska kusten. ”Irland är verkligen, precis som det sägs, den
gröna ön!”, konstaterar Sigge och Inga samfällt. Under resans gång passerade man det märkliga
landskapet Burren, som är en vidsträckt kalkstensplatå, känd för sitt säregna, karga månlandskap
och för sin rika flora. Ett längre stopp gjordes vid Cliffs of Moher, där klipporna höjer sig 200
meter över havet längs en sträcka av åtta kilometer. Efter lunch stannane man till i Adare, en by
som allmänt kallas för ”Irlands vackraste by”. ”Det var egentligen vackert överallt och vi gjorde
många fina naturupplevelser under hela resan”, berättar Inga vidare och Sigge nickar instämmande. Efter en händelserik och intressant dag, med ca 20 mil på smala och slingrande vägar, övernattade man (första natten av totalt två) i staden Killarney.
Tredje dagen var fylld av oförglömliga naturupplevelser, när man färdades på vad som kallas
för Ring of Kerry, en ca 18 mil lång s k turistväg som ringlar sig runt en halvö, känd för sin fantastiska natur och sin vackra kustlinje. Färden kom att gå igenom ett spektakulärt bergs- och kustlandskap, via pittoreska fiskebyar och över karga mossar. ”Just mossar finns det nämligen ovanligt
6

Stengärdsgårdar överallt.

Sigge gör en hole in one.
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gott om på Irland, eftersom mossan används till att producera briketter för upp- IRLAND
värmning”, förklarar Sigge och Inga. Ir- Statsskick: Republik
lands topografi består nämligen av för- Yta: 70 182 km2
svinnande lite skog, och då framförallt barr- Huvudstad: Dublin (ca 1,7 miljoner invånare 2008)
skog, vilket gör att väldigt många hus värms Högsta berg: Carrauntoohill (1 038 möh)
upp med hjälp av briketter. Väl tillbaka i Längsta flod: Shannon (259 km)
Killarney gavs det tillfälle till shopping Invånarantal: 4 459 300 (2009)
och egna strövtåg.
Invånare/km2: 63,5
Efter frukost, på den fjärde dagen, hade Naturlig befolkningstillväxt: 0,38%
det blivit dags att återvända till Dublin. Religion: Katoliker (88,4%), ateister (3,5%) & protesPå väg dit stannade man till vid den mäktiga tanter (4%)
borgen Cahir Castle från 1100-talet, en av Läs- & skrivkunnighet: 99,9%
Irlands mest kända fästningar och där bl a BNP/invånare: Ca 300 000 kr (2006)
filmen Barry Lyndon spelades in. Innan an- Naturtillgångar: Zink, kalksten & guld
komst till Dublin hann man även med att Viktigaste exportvaror: Läkemedel & kemikalier
göra ett givande besök vid en fårfarm.
Valuta: Euro
Femte dagen tillbringades i den irländska huvudstaden och innehöll, under förmiddagen, en busstur i staden. Bl a gjordes
ett intressant stopp vid The Guinness Storehouse, där Irlands nationaldryck Guinness, som är ett osedvanligt mörkt öl, framställs. På eftermiddagen gavs tillfälle till
egna strövtåg. I Dublin var det fullt pådrag,
eftersom både drottning Elizabeth och Barrack Obama var där. På kvällen gjordes en
gemensam utflykt till Merry Ploughboys
Pub, där man fick avnjuta en irländsk afton
med traditionell underhållning bestående
av musik, dans och sång.
Sjätte dagen, som var hemresedag, kunde ha slutat i totalt kaos, eftersom resesällskapet i princip
hade kunnat bli fast på Irland tack vare en trilsken och bångstyrig vulkan ca 150 mil norrut. Och
p g a kraftiga förseningar i flygtrafiken anlände planet två timmar försenat till Stockholm. Tacksamt
nog hade dock anslutningsflyget till Sundsvall valt att vänta in de försenade resenärerna från den
gröna ön, dock till vissa medpassagerares stora förtret. ”Vi hade verkligen tur!”, konstaterar Sigge
tacksamt. ”Tur hade vi också med vädret därborta”, spinner Inga vidare. ”Irland är ju känt för
att det regnar mycket och ofta, men vi hade mestadels bra väder”
Väl hemma kan Sigge och Inga samfällt konstatera att de har fått vara med om en oförglömlig
reseupplevelse, perfekt arrangerad av Specialresor i Karlstad. ”Vi kan verkligen rekommendera
den här resan för den som önskar besöka Irland!”
av Rolf Ronestjärna

En resa med många vackra vyer.
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Mängder av ungdomar lyssnar andäktigt till en Bibelintroduktion med broder James.

Ann-Charlotte Agrell gjorde ett omvälvande besök i ett franskt kloster
Besöket vid klostret i Taizé blev något av en inre resa och ett minne för livet

P

å påskaftonen påbörjades en tio dagar lång resa till det ekumeniska klostret i Taizé, som
ligger i det natursköna landskapet Bourgogne i sydöstra Frankrike. 74 ungdomar och ledare från Ådalsbygden, Gudmundrå, Nordingrå, Härnösand och Nätra fyllde två Byberg/
Nordinbussar som rullade 250 mil till klostret i den lilla byn Taizé. I år var det sjunde året som
församlingarna gjorde denna gemensamma resa. Det år som man konfirmerats blir man inbjuden
att följa med på resan. En resa som egentligen börjar redan i oktober, med lokala och gemensamma
träffar för att förbereda sig inför det annorlunda resmålet. Många ungdomar åker flera gånger och
i år fanns det faktiskt några som åkte för sjunde gången.
När man berättar om att resan tar 36 timmar med buss är det många som studsar till, men de
flesta som åkt en gång vittnar om att det går fortare än man tror, eftersom man stannar för mat och
toabesök ungefär var fjärde timme och underhåller sig med film, spel, musik och böcker. Och så
måste man sova förstås. Fyra nätter tur och retur spenderas sittande på bussätet med fastspänt säkerhetsbälte. Inte den mest bekväma sovställningen, men med en kudde och filt, och bussens sövande
motorljud, sover man bitvis och vaknar med stel nacke och ömmande muskler.
Kommuniteten i Taizé, som grundades av Broder Roger för 40 år sedan, består idag av 80 bröder från 25 olika länder. Som broder avlägger man ett löfte att tjäna Gud. Man lever i celibat och
ett liv i all enkelhet utan personliga ägodelar. Man har ett eget rum, men man delar måltider och böner med varandra. Alla har en eller flera arbetsuppgifter. Allt ifrån att arbeta i keramikverkstan, skriva sånger, basa över köksregionen eller städning, till att ta emot besökare. Kommuniteten är självförsörjande och tar inte emot gåvor utan lever på inkomsten från försäljningen av keramik, musik
och besökarna i Taizé.
Ett av syftet med brödraskapet är att förena kristna från olika kyrkor och länder och varje år tar
man emot ca 100 000 besökare, främst ungdomar, som under en vecka delar det enkla livet i klosterområdet. Man deltar i gudstjänster, bibelstudier, workshops och sysslor som städning och servering
av mat. Login är enkel – man tilldelas tält med plats för 24 personer eller baracker med 6-12 sängplatser. Det finns möjlighet att komma till Taizé som volontär om man är tjej eller kille mellan 188

Tält med plats för 24 personer. Lunch. Pasta och tomatsås.
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29 år, då kan man stanna i några veckor
FRANKRIKE
eller i flera månader.
Under påskveckan har Taizé ungefär Statsskick: Republik
4 500 besökare, så det är väldigt många Yta: 551 695 km2
som ska samsas om toaletter och duschar. Huvudstad: Paris (ca 12 miljoner invånare 2008)
Men det fungerar bra och de flesta vänjer Högsta berg: Mont Blanc (4 810 möh)
sig vid att köa och vänta och gör det med Längsta flod: Loire (1 000 km)
gott humör. Det är också lätt att förstå att Invånarantal: 61 540 000 (2010)
alla måste hjälpa till med städningen för Invånare/km2: 93,6
att det ska vara rent och fräscht på områ- Naturlig befolkningstillväxt: 0,38%
det. Dagarna är fyllda med aktiviteter och Religion: Katoliker (51%), ateister (31%) & protesman håller hela tiden till ute, vilket ger god tanter (3%)
aptit. Det är fascinerande att så många per- Läs- & skrivkunnighet: 99%
soner kan utspisas samtidigt. Matkön är BNP/invånare: Ca 230 000 kr (2008)
oändligt lång, men serveringssystemet är Naturtillgångar: Kol, järnmalm, bauxit, zink & skog
snabbt och effektivt. Maten är enkel, men Viktigaste exportvaror: Järn, stål & maskiner
mättande och ibland riktigt god.
Valuta: Euro
De obligatoriska bönerna i kyrkan, tre
gånger om dagen, är speciella för Taizé och
innehåller mycket sång, korta bibeltexter
och en stunds tystnad. Alla sitter på golvet
eller på en låg bönpall. Sångtexterna sjungs
på olika språk, men är korta och repeteras
flera gånger. Alla får ett sånghäfte och kan
sjunga med och det är mäktigt med 4 500
personer som sjunger samtidigt. Vid varje
bön ingår tio minuters tystnad som inbjuder
till meditation och eftertanke. Från början
kan en del tycka att det är jobbigt att bli
stilla med sina egna tankar och inte störas
av yttre brus och intryck. Men för många
kan det bli till ett behov att bara få vara och att inte vara uppkopplad eller tillgänglig. Det är dock
lite märkligt att hitta lugnet och stillheten inom sig när man har så många människor runt omkring sig.
En viktig del i vistelsen är förstås att ungdomar från olika länder ska lära känna varandra. Det har
man tillfälle att göra i samtalsgrupperna, där man även träffar någon av bröderna. På kvällarna fortsätter man samvaron vid Oyak – mötesplatsen där man kan vimla, umgås, leka och sjunga eller äta
en toast innan nattvilan väntar i tält eller baracker. De enkla måltiderna, det enkla boendet, köandet och att ha folk runt omkring sig hela tiden gör att man uppskattar bekvämligheterna och den egna sängen än mer när man kommer hem efter tio dagar. Och det enkla livet, i avsaknad av TV och datorer, men med möten mellan människor, i samtal om tro och livsfrågor gör resan till något mer –
en inre resa och ett minne för livet.
av Ann-Charlotte Agrell

En mör A-C efter 36 timmars resa.
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Kursdeltagarna var positivt samstämmiga när det gäller utbildningsdagen som hölls i mars.

Utbildning i hjärt- och lungräddning i Boteå Sockenstuga
Teori och praktik varvades i samband med en heldag i Boteå kyrkoråds regi

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

L

Margareta Löv praktiserar hjärt- och lungräddning
under överseende av kursledare Gun-Britt Löfroos.
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ördagen den 19:e mars arrangerades
en utbildning i Första hjälpen
och i Hjärt- och lungräddning i
Boteå Sockenstuga. Utbildningen, som
drivs i Röda Korsets regi, anordnades av
Boteå kyrkoråd. Kursledare var sjuksköterskan Gun-Britt Löfroos från Sundsvall,
som har hållit sådana här kurser under
många år. Denne berättade bl a att Hjärtoch lungräddning förr uteslutande handlade om mun-mot-munmetoden, men att
det mer och mer har övergått till kompression, d v s att man trycker mot bröstkorgen
på den skadade.
De nio Boteåbor, som fanns på plats,
fick under en heldag en mängd värdefulla
tips hur man ska bete sig i olika nödsituationer. T ex fick man lära sig hur man ska
göra när någon råkar sätta något i vrångstrupen, hur man ska agera vid medvetslöshet, hur man ger psykisk första hjälp
och även hur man transporterar en skadad
person. Likaså hur man gör vid cirkulationssvikt, hur man kontrollerar puls och
hur hjärt- och lungräddning på spädbarn
och småbarn går till. Man fick även lära
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sig hur man ska organisera och handla på en skadeplats. Detta moment innehöll även en praktisk
övning, där en fingerad olyckssituation skapades. ”Man blev lite handlingsförlamad, men vi redde
ut det hela till sist”, berättar Inga Bodin, en av kursdeltagarna och även initiativtagare till utbildningsdagen. Utöver ett par fikapauser, bjöds även deltagarna på en välsmakande sopplunch av
Laila Lindholm, husmor på Kalknäs skola.
av Rolf Ronestjärna

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Martina Kanon och Laila Lindholm i samverkan. Teori varvades med nödvändig praktik.

Med tanke på backens något begränsade fallhöjd lär det dock inte bli aktuellt med en skidlift.

Boteå kan äntligen ståta med
en alldeles egen skidbacke
Svenska Cellulosa Aktiebolaget har funnit sig en fristad vid Bohedsvallen

F

ör alla er som har undrat över den enorma backe som vuxit upp vid Bohedsvallen har Botebladet här svaret: SCA har avverkat skog för att undvika skador från granbarkborren, en
liten insekt som kan göra stor skada på träden. Nu är ju läget så att industrin inte vill ta emot
den avverkade skogen för tillfället, vilket gör att all denna skog måste lagras till hösten. SCA har
då löst det med att täcka virket med snö, som packats tätt, och sedan lagt ett lager bark ovanpå. Förhoppningen är att det ska klara sig mot sommarvärmen och sedan i höst kunna säljas vidare till industrin. Så alla ni som inte vet vad ni ska göra av snön nästa vinter kanske kan sälja den?
av Laila Lindholm
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Släktforskaren, och tillika Bollstabon, Gladys Sollén härstammar ursprungligen från Boteå.

Boteträffen fick i mars besök
av en hängiven släktforskare
Boteträffen har under våren bjudit på ett intressant och omväxlande program
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B

oteträffen har under våren fortsatt med sin verksamhet på tisdagarna. Den 8:e mars var temat släktforskning, med anledning av att släktforskaren Gladys Sollén, från Bollstabruk,
kom på besök. En av tankarna med besöket var att väcka ett intresse för en nybörjarkurs i
släktforskning som är planerad till hösten (se annons sidan 34).
”Jag har letat åt något som berör Undrom”, inledde Gladys Sollén med att säga, och fortsatte
därefter med att berätta att hon faktiskt själv härstammar från Boteå och att hon lyckats spåra sina
anfäder så långt tillbaka i tiden som till 1617. Hon berättade vidare att hennes farmors mamma, Kajsa Maria Andersdotter, kom inflyttandes till Boteå 1840 och började jobba som piga hos bonden
Mauritz Höglund i Stöndar. Efter en tid
uppstod känslor emellan de båda och
1847 ingick de äktenskap. Lyckan blev
dock tyvärr ganska kortvarig, eftersom
Kajsa Maria dog två år senare. Mauritz
levde fram till 1880. Om någon av Botebladets läsare vet med sig vara besläktad
med ovannämnde Mauritz Höglund, så
går det bra att höra av sig till artikelförfattaren, så kan denne förmedla kontakt
med Gladys Sollén.
Enligt Gladys har hon, i sitt släktforskande, haft ovärderlig hjälp av de kyrkböcker, bl a bestående av födelseläng- Gladys Solléns berättelse engagerade de församlade.
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der, vigsellängder, dödslängder och husförhörslängder, som hon har haft tillgång till. ”Man vill
ju få reda på hur och var personerna har bott.
Vad dom har sysslat med och hur dom levde.
Det är väldigt intressant att hitta nya saker och
man ger sej inte förrän det blir helt stopp.”
Att släktforskning kan vara nog så intressant
kan även artikelförfattaren skriva under på. Hans
näst äldste son, som släktforskar, upptäckte nämligen för en tid sedan att undertecknad faktiskt hade
en okänd släkting i Boteå. Det visade sig nämligen att han var släkt med sin egen fru, eftersom
de båda visade sig härstamma från ett syskonpar Samvaron på Boteträffarna är trivsam och gemytlig.
på 1700-talet. Ett släktband som därmed gör dem till åttmänningar (parets sex söner är därmed
niomänningar med varandra och med sig själva).
Under våren har Kalknäsbon Ingrid Viking (som också har hand om nyckeln till lokalen) varit
den som hållit i verksamheten i Handlar´nhuset och hon är mycket nöjd med de träffar man haft. ”Det
har varit väldigt trevligt så här långt, men vi hoppas givetvis att ännu fler ska titta in framöver. Det
är ju inget tvång att stanna på hela samlingen, utan man kan komma och gå som det passar.”
Utöver de fina sång- och musikuppträdanden som ägt rum under våren, lyfter hon gärna fram det
tillfälle då man tittade på filmer om bl a Emma Wiberg och från timmerflottning i Brandsbäcken.
Dessvärre är halva av nedanstående program genomfört när denna tidning kommer ut, men det
finns ett par riktiga godbitar kvar i juni, bl a Nationaldagsfirandet och Midsommarfesten. Boteträffen
fortsätter givetvis till hösten. Passa på och gå även då!
av Rolf Ronestjärna

BOTETRÄFFEN
Lokalen ligger bredvid Handlar´n i Undrom och är öppen för alla som vill ha
någonstans att gå en stund. Kom och var med på aktiviteterna eller titta bara
in på en kopp och en pratstund. Öppet tisdagar kl 10-14. Fikapris 20 kr.
Tisdag 3/5 Hantverkskafé. Sticka åt Röda Korset, ta med ditt eget arbete eller
kom och sitt med runt kaffebordet
Tisdag 10/5 Hälsoveckan ”Ett Friskare Sverige” uppmärksammas
Tisdag 17/5 Bingo och högläsning ur boken ”Älven” (om flottningen m m från Boteåtrakten)
Tisdag 24/5 Filmvisning med filmer från bygden
Tisdag 31/5 Sällskapsspel, korsord m m
Tisdag 7/6 Nationaldagsfirande. Vård- och Äldreförvaltningen bjuder på
smörgåstårta och underhållning av Ann-Charlotte Agrell
Tisdag 14/6 Bingo och högläsning ur boken ”De ovanliga”
Tisdag 21/6 Midsommarfest med sill, tårta och dragspel
Boteträffen håller stängt över sommaren men öppnar igen i början av september
INBJUDAN TILL ATT VARA MED ATT HJÄLPA TILL
Du som privatperson, eller företrädare för förening eller församling, och som kan tänka dig
att hjälpa till att ha träffpunkten öppen är välkommen att vara med och hjälpa till! Det handlar om att hålla i aktiviteter eller bara se till att kaffet är varmt när besökare kommer in för
en pratstund. Det kan röra sig om en gång i veckan, en gång i månaden eller då och då. Hör av
dig till Anna-Karin Runesson 070-690 78 63 eller Ingrid Viking 0612-600 16, 076-800 21 18.
VÄLKOMMEN ATT LÅNA LOKALEN
Lokalen finns att låna gratis för föreningar.
Bokning sker via Hemtjänsten.
Sollefteå Kommun - Vård- och Äldreförvaltning i samarbete med Studiefrämjandet

13

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Fjärdeklassaren Mike Freijs överglänste sina medtävlare i den traditionella trekampen.

Tur med vädret när de årliga
Kalknässpelen avgjordes
Deltagarna tävlade mot de resultat som
de presterat under föregående år
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O

nsdagen den 25:e maj avgjordes årets
upplaga av Kalknässpelen. På förmiddagen tävlade samtliga elever i grenarna längdhopp, kast med liten boll och löpning 60
meter. Efter lunch fortsatte klasserna 4-6 med grenarna höjdhopp, kula och 1 000 meter.
Som vanligt blev det en mycket intressant och
spännande tävlingsdag med flera nervkittlande
dueller i respektive gren, där Mike Freijs och Alice Svensson tog hem den inledande trekampen.

Veera Peippo tar i för kung och fosterland.
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av Rolf Ronestjärna
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Kerstin Landberg och Alva Åslund på språng.

Oj då, den bollen verkar visst aldrig vilja landa!
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Johanna Lundmark, Cenny Lindholm och Frida Åslund gersitt yttersta inför publiken.

Många känslor vid Catarina Edéns
sista föreställning hos Botaton
Efter tio fina och givande år avslutar Catarina Edén sin tjänst hos Botaton

T
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orsdagen den 5:e maj tackade Catarina Edén för sig med en sista föreställning tillsammans
med barn- och ungdomsgrupperna på Botaton. Catarina har hållit på med verksamheter på
Botaton i tio år. Till en början var Catarina anställd på 60% av Botaton. Då fanns det flera olika teatergrupper med olika ålder och inriktning. Pjäserna, de har framfört, har barnen/ungdomarna alltid skapat tillsammans med Catarina. Hon har varit noga med att hitta ämnen som intresserar
ungdomarna, eftersom ett större engagemang leder till bättre teater. Catarina tycker att hon har fått
många underbara skratt med ungdomarna, i det kreativa arbetet, när de har skapat tillsammans. Pjäserna har även skrivits i demokratisk anda, så att ”inte någon får spela sopkvast i ett hörn, medan någon annan får glänsa”, som Catarina uttryckte sig. Till hösten ska hon studera filmvetenskap
och historia på distans, för att sedan utbilda sig till bibliotekarie hösten 2012.
Den sista föreställningen framfördes av Niklas Bodin, Cenny Lindholm, Johanna Lundmark,
Albin Gjersvold, Erik Sohlberg, Sara Sohlberg, Lovisa Pettersson Kanon, Frida Åslund och Catarina Edén. Den handlade om en kung vars trädgårdsmästare hade köpt en växtklocka som gjorde
att blommorna växte upp på ett litet kick. Den lilla köksan, som hunsas av prinsessan och lakejen,
stjäl växtklockan och använder den så att hon blir längst av alla. Då ökar hennes självförtroende
avsevärt och ingen vågar skrika åt henne längre.
av Ulla Bodin

Niklas Bodin och Cenny Lindholm i samspråk. Efteråt avtackas Catarina Edén av sina adepter.
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Jan-Erik Fahlén

KOL satte stopp för Jan-Erik
Fahléns musicerande
I detta nummer av Botebladet porträtteras Jan-Erik Fahlén i Subbersta

J

an-Erik Fahlén föddes hemma på kammaren i Offer, som
nummer två i en syskonskara av fem. Året var 1938. Pappa Folke jobbade i huvudsak som skogsarbetare, men
även delvis som byggnadsarbetare. Han var t ex med och byggde Kalknäs skola. Mamma Elsa var, i sin tur, hemma och
skötte om hem och barn och hon hjälpte också Folke med
djuren och med jordbruket.
Redan i mycket unga år fick Jan-Erik börja att hjälpa till

FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
- Mina vardagskläder.
Sån är jag:
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är väl
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och en batteridriven skivspelare.
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Jag blir glad när:

Jan-Erik har tappat mycket av blåskraften p g a sin lungsjukdom.
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Jag blir glad när:
- Jag träffar barnbarnen.

- När jag träffar barnbarne..

Någon jag gärna vill träffa:
- Min pappa.

hemma. Dels var ju pappa Folke, under sluttampen av kriget, krigsplacerad i ca 1½ år, men han
drabbades även av TBC efter kriget och fick tillbringa en lång tid på sanatorium. På gården fanns
det en handfull kor, en häst och några grisar, tillsammans med de olika grödor som odlades, så mamma Elsa behövde därför all assistans som hon kunde tänkas få. ”Förutom salt, så var vi nästan helt
självförsörjande”, minns Jan-Erik.
Det fanns mycket barn och ungdomar i bygden på den här tiden och det saknades aldrig fantasi
för lekar och diverse upptåg. ”Den tidens barn hade en enorm fantasi, jämfört med dagens, som
mest sitter och glor framför datorn!” Vägkorsningen vid Offers ladugård, den s k Offerskroken,
var en samlingsplats för de unga i de olika byarna. Ofta träffades ett drygt 20-talet ungdomar där
och att spela Ritz var en av favoritsysselsättningarna för de äldre grabbarna. Ritz var en lek där
den som lyckades kasta sitt mynt närmast en ritad linje på vägen vann de övriga mynten som kastats. ”Det var inte många bilar ute på vägarna på den tiden, så man fick för det mesta spela ifred.”
Efter sex års skolgång, i Offers skola, och det avslutande året i den relativt nybyggda skolan i
Kalknäs, gick Jan-Erik ut i förvärvslivet och började jobba i skogen för Björkå AB. Till en början
högg han timmer, men övergick snart till timmerkörning. Som för de flesta skogsarbetare på den
tiden, handlade jobbet om skogsavverkning under vinterhalvåret och om flottning vid Sandslån
under sommarhalvåret. Han kom att jobba kvar hos Björkå AB fram till 1965, då han startade eget.
Redan fyra år tidigare började han förresten köra med egen traktor. Vid den tidpunkten hade JanErik även ett par år lång karriär som fotbollsspelare i Undroms IF, samtidigt som han också var
föreningens kassör.
Några år tidigare, närmare bestämt 1964, ingick Jan-Erik äktenskap i Boteå prästgård med EvaBritt Johansson. Samma år föddes dottern Marie och under deras 16 år långa äktenskap utökades
familjen med tiden med döttrarna Ann-Charlotte (1966) och Pernilla (1973).
1969 drabbades Sverige av en oerhört omfattande stormfällning och runt om i landet ropade
man desperat efter skogsarbetare som kunde komma och hjälpa till med uppröjningsarbetet. JanErik beslöt sig för att nappa på detta och flyttade därför med familjen till Vingåker i Södermanland
och där blev de kvar fram till 1975, då flyttlasset gick till Sollefteå. Under tiden i Vingåker tog JanEriks fackliga och politiska intresse och engagemang fart och han var en av dem, som på lokalplanet,
kom att gå i bräschen för att även skogsarbetarna skulle få månadslön. Detta engagemang har funnits
kvar och även växt under åren.
Väl tillbaka i Sollefteå kom han att jobba som maskinförare hos Graningeverken, ett jobb som
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forts. nästa sida

Jan-Erik Fahlén ser tillbaka på sin aktiva musikerkarriär med stor glädje och tacksamhet.
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han tvingades sluta p g a att han fick problem med sin nacke. Via en utbildning på AMU-Center
omskolade sig dock Jan-Erik till plåtsvetsmekaniker och kom därefter att jobba inom verkstadsindustrin fram till 1988, då han fick jobb hos ABB i Sollefteå. Där jobbade han fram till 1998 då
han permitterades och, efter diverse turer, också avslutade sin yrkesverksamma gärning.
Jan-Eriks största intresse genom livet har varit musiken och hans kärlek till denna går inte att ta
miste på. ”När man sätter sej bakom notstället, så hamnar man oftast i en helt annan värld och
man blir automatiskt uppslukad.” Jan-Eriks pappa älskade dragspelsmusik och när Jan-Erik var elva år gammal hyrde föräldrarna ett dragspel och kostade på honom en dragspelskurs i Offers skola. Det var början och själva inkörsporten till vad som kommit att bli en livslång passion för JanErik. 1952 bildade han, tillsammans med kamraterna Olle Forslöv, Tore Byström, Sune Rönnlund
och Christer Näsholm, en dansorkester som kom att kallas för Flamingokvintetten. ”Det skulle
vara roligt att få reda på varifrån den senare och rikskända gruppen, med samma namn som oss,
fick sitt namn ifrån”, tillägger Jan-Erik och flinar finurligt. Men eftersom Olle Forslöv,var en riktig
fena på dragspel fick Jan-Erik lära om sig till trumpet. ”Vi spelade enbart på gehör och även om
det inte alltid kanske lät så bra, så blev vi ändå ganska omtyckta, eftersom våra brister uppvägdes
av vår enorma spelglädje”, minns Jan-Erik. Orkestern fick, under sin storhetstid, en hel del spelningar inom länet, i Jämtland och i Medelpad. Törstabon Ture Norberg var bandets uppskattade och
oersättlige privatchaufför som, i sin rymliga Ford Mercury, troget skjutsade dem runt, tillsammans
med instrumenten och ofta några kvinnliga fans från hemmaplan. Sin största spelning gjorde man i
samband med invigningen av Folkets Hus Gnistan i Gullänget då man spelade för ca 2 200 personer.
Jan-Eriks engagemang i gruppen upphörde dock i samband med att han påbörjade sin militärtjänstgöring i Boden 1957. Under den tiden rörde han inte trumpeten och det skulle dröja mer än tjugo år
till dess att han 1980 återupptog spelandet igen, detta i samband med att han började spela i Kramfors Musikkår. 1991 övergick Jan-Erik till att spela althorn med Kramfors Symphonic Band, där
han blev kvar fram till 2004, då han tyvärr tvingades att sluta spela p g a diagnostiserad KOL, något som han misstänker att han drog på sig när han jobbade hos GK Industrisanering i Sundsvall.
Åren i KSB kom att innehålla många oförglömliga musikaliska minnen, där han t ex
fick förmånen att spela tillsammans med
storheter som Robert Wells, Eva Serning,
Stefan Ljungqvist, Lasse Lönndahl och
Tito Beltran. ”Kultur och musik är nog
det finaste intresse som man kan ha”, konstaterar han lyriskt.
Sitt stora musikintresse har dock JanErik kvar, även om han nu kanske för gott
har lagt trumpeten på hyllan. För varje vår,
i samband med att han besöker dottern AnnCharlotte med familj i Jönköping, brukar
han även passa på att besöka den årligen
återkommande Svensk Blåsmusikfestival.
”Det är en av årets verkliga höjdpunkter
och den vill man absolut inte missa!”
Sedan 1980 är Jan-Erik åter tillbaka i
hembygden och sedan åtta år bor han särbo med Mariana i Kramfors och tillbringar därför givetvis ganska mycket tid där.
Men kärleken till sin gamla hembygd ser
han dock ingen som helst anledning till att
tumma på.
av Rolf Ronestjärna Jan-Erik och systern Birgit på ett gammalt gulnat fotografi.
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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 funkar också,
men dock helst bara i nödfall. Mailadressen är som tidigare: botebladet@botea.se

Just nu finns det en ledig enrummare och en tvårummare på pensionärshemmet i Undrom (enligt Solatums hemsida den 29/5).
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.

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: Lennart Johansson, 0620 - 321 82, Laila Lindholm 0612602 48, Kristina Strand 0612-600 88 & Claire Sjölander 0612-604 70
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Laila Lindholm och Carina Sandvik var några av de valarbetare som satt utanför Handlar´n.

Nya ledamöter valdes in i Boteåparlamentet
Valet till Boteåparlamentet ägde rum
utanför Handlar´n och på Rixdan i Björkå

V

Stefan Andersson, Kalknäs, 53 år
Bo Asplund, Offer, 67 år
Andreas Blomén, Grillom, 27 år
Lars Blomén, Grillom, 59 år
Elisabeth Engström, Törsta, 34 år
Jane Fahlén, Arlom, 29 år
Pia Hedberg, Holm, 68 år
Erik Hoppe, Stöndarbrännan, 61 år
Ulf Lhådö, Grillom, 58 år
Laila Lindholm, Sunnersta, 46 år
Märith Löfgren, Arlom, 45 år
Benjamin Ronestjärna, Undrom, 24 år
Rolf Ronestjärna, Undrom, 54 år
Kristina Strand, Arlom, 42 år
Fredrik Åslund, Grillom, 19 år
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alet till Boteåparlamentet genomfördes den
29-30 april. Rösträkning ägde rum påföljande vecka i Björkå Aktivitetshus, under
överseende av Göran Hällström, bygdens egen notarius publicus. Det visade sig att 141 bybor varit med
och röstat, varav en röstsedel var ogiltig p g a för många
kryss. Totalt fem nya ledamöter kommer att tillträda
i samband med byatinget i oktober. Åldersfördelningen i nya byalaget är ganska spridd; 1st 15-20 år,
3 st 21-30, 1 st 31-40 år, 3 st 41-50 år, 4 st 51-60 år
och 3 st 60-70 år.
av Rolf Ronestjärna Ovanstående personer valdes in i Parlamentet.

Rolf Ronestjärna, Kerstin Sjögenbo, Göran Hällström, Eva Hällström och Pia Hedberg räknade röster.
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Laila Lindholm, Kristina Strand, Cecilia Sundström och Jeanette Vestlund på BUG-möte.

Boteå Utvecklingsgrupp skulle
vilja ta nya tag inför framtiden
BUG vill gärna att byinvånarna kommer med förslag på hur bygden skulle kunna utvecklas

I
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samband med att Sollefteå kommun, för några år sedan, varslade om nedläggning av Kalknäs
skola, bildades Boteå Utvecklingsgrupp (BUG). I inledningsskedet bestod BUG av representanter från skolan, föräldrarna och föreningslivet och man förstod omgående att den negativa
trenden, när det gällde det vikande elevunderlaget på skolan, måste vändas genom att locka till sig
elever utifrån. Och eftersom det samtidigt fanns ett stort antal lediga hus i bygden, bestämde man
sig för att annonsera på Blocket, där man efterlyste barnfamiljer som kunde tänkas vilja flytta till
bygden. Initiativet visade sig vara väldigt framgångsrikt, för inom ett år hade elevantalet på skolan
ökat med ca 25%, mycket beroende på att enskilda personer i BUG lade ned mycket tid och kraft att
ta emot och visa runt barnfamiljer som kom på besök. BUG:s framgångsrecept kom också att uppmärksammas av världen utanför och TV-inslag kom att visas i Mittnytt, Rapport och i Landet Runt.
Nu har det gått några år sedan dess och hotet över skolan är inte längre akut. Med tiden har
BUG:s arbete alltmer övergått till att handla om att hålla koll på lediga hus i bygden. De tappra eldsjälar som idag finns kvar av de ursprungliga (plus de som tillkommit efteråt) skulle dock vilja att
bygdeutvecklingsarbetet kunde fortsätta i någon form. Men samtidigt känner de att det skulle behövas
en hel del nytt friskt blod i arbetet, i form av att byborna och bygdens föreningar kommer med nya
idéer och visioner. Därför kommer BUG fortsättningsvis att jobba på sparlåga, till dess att något
nytt händer eller dyker upp. Arbetet och kontakten mellan de nuvarande aktiva kommer till övervägande del att ske via Boteåparlamentets forum på www.botea.se. Där har även bygdens folk möjlighet att komma med idéer och förslag på hur vi tillsammans ska kunna fortsätta att utveckla vår
fantastiska bygd.
av Rolf Ronestjärna

Boteå Utvecklingsgrupp kommer fortsättningsvis att mötas på Boteåparlamentets forum.
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Årsmötet för Bibliotekets Vänner i Boteå ägde rum i biblioteket i Björkå Aktivitetshus.

Bibliotekets Vänner i Boteå
har haft sitt första årsmöte
Styrelsen kunde se tillbaka på ett mycket intressant och givande verksamhetsår

S

å var det då dags för Bibliotekets Vänner i Boteå att ha sitt första årsmöte. Söndagen den
3:e april samlades styrelsen, och medlemmar i Björkå kontor, för att gå igenom det gångna
året. Pia Hedberg öppnade inledningsvis mötet och valdes till ordförande. Därefter läste
hon årsberättelsen och det kunde konstateras att mycket hade hänt under året. Först allt arbete innan invigningen; med böcker, hyllor och annat som skulle hämtas. Det packades, bars och slets i ur
och skur. Vi fick böcker från privata personer, dödsbon och från Kalknäs och Öhns bibliotek. Dessa skulle gås igenom, märkas, plastas, registreras och därefter in i hyllorna. Ett omfattande arbete,
men med alla eldsjälar, så var allt så gott som klart på invigningsdagen den 20:e februari 2010, då
Mikael Sjölund, från kommunen, klippte bandet och förklarade biblioteket invigt.
Pia berättade att ca 700 böcker och ljudböcker har lånats ut under året och att biblioteket har ca
35-40 medlemmar. Även Pia Hedbergs privata böcker på kontoret har lånats flitigt. Biblioteket
har haft öppet på tisdagar och två bibliotekarier har delat på arbetet med utlåning och fika. Allt
arbete har skötts ideellt av traktens alla eldsjälar. Det har också varit möjligt att låna böcker de
dagar det har varit vävkurser på kontoret.
Under året har det anordnats lite olika aktiviteter på biblioteket, bl a en författarkväll med Anders Bodin och ett öppet hus med fika och skönsjungande bybor m m. Aktiviteter för året kommer
också att anordnas.
Styrelsen har haft åtta möten och även några arbetsträffar. Bibliotekets Vänner i Boteå har även
sålt böcker och serietidningar på lokala loppisar och man har också köpt nya böcker på bokrea.
Föreningens ekonomi är just nu stabil. Medlemsavgifterna bestämdes och de blir desamma i år, d v s
25 kr för barn, 50 kr för vuxna och 125 kr för familj. Naturligtvis hoppas vi i styrelsen att fler ska
upptäcka vårt fina bibliotek och bestämma sig för att bli medlemmar!
Avslutningsvis valdes styrelse, där Pia Hedberg blev ordförande, Laila Lindholm kassör, Irén
Freijs sekreterare, samt Eeva-Liisa Viktorsson och Cecilia Sundström. Till ersättare valdes Carina
Sandvik, Ann-Britt Edfors och Benjamin Ronestjärna. Till valberedning valdes Marie-Louise och
Stefan Andersson.
Efter att Pia förklarat mötet avslutat samlades alla i köket på övervåningen, för att avnjuta en
kopp kaffe med hembakat kaffebröd. Mysfaktorn var hög och alla var nöjda och glada. Styrelsen
vill passa på att tacka alla eldsjälar som bidragit till att biblioteket blev kvar i bygden. Ett stort
tack till er alla!
av Irén Freijs
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Carita Strandfelt, från Björksjön, verkar ha fullt sjå med att klä om en gammal stol.

Gamla möbler blir som nya på
tapetserarkursen i Björksjön
Tapetserarkursen, som pågått i sex år, lär fortsätta ett bra tag framöver

V
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arje tisdagskväll samlas ett gäng fingerfärdiga damer på övervåningen till Folkets Hus
i Björksjön. Det är en tapetserarkurs som är deras gemensamma intresse, där gamla utslitna möbler får en andra chans till ett fortsatt liv.
Kursverksamheten har hållit i gång i sex år. Deltagarantalet har varierat och nya och gamla
entusiaster har kommit och gått under dessa år. Sedan starten har dock tre personer varit trogna
kursen och dessa har gjort åtskilliga projekt klara för användning. Ulla Norenius-Wikner är en
av dessa och hon har fortfarande ett brinnande intresse för denna tålamodsprövande syssla. "Att
fota projektet, både före och efter, är nåt som jag alltid gör”, berättar hon. ”Och att se alla saker
man gjort, både före och efter, är alltid lika roligt”, fortsätter hon.
Till hjälp för att komma i gång har de haft hjälp av Helle Majamäki, som agerat kursledare i
ett antal år, men numer klarar deltagarna sig mestadels själva. En av kvällens höjdpunkter har naturligtvis varit fikat, där det avnjutits allehanda godbitar och livets diverse problem har lösts.
Nu har möblerna fått sommarlov, för att till hösten åter födas på nytt. Då väntas det nya tyger,
hammarslag, linolje- och terpentinlukt och glada skratt, blandat med en och annan frustrerad
kommentar. Och naturligtvis det goda fikat...
av Annica Svensson

Ulla Norenius Wikner, Marlén Häggblad och Ann-Catrin Mikaelsson gör vad som är på tapeten.
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Inte mycket ledigt utrymme fanns att uppbringa i Sunnersta Folkets Hus i samband med loppmarknaden.

Välbesökt loppmarknad hölls
i Sunnersta Folkets Hus
Bygdens populära årliga loppmarknad
har kommit för att stanna
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D

en årligen återkommande loppmarknaden
i Sunnersta Folkets Hus har hunnit bli
en uppskattad tradition. Lördagen den
26:e mars var det åter igen dags att byta prylar
med varandra.
Precis som vid tidigare tillfällen var det inga
som helst problem att få samtliga bord uthyrda,
utan säljare, från både när och fjärran, fanns på
plats för att visa upp sina olika loppisfynd. Det är
otroligt vad mycket grejor det egentligen finns!

Elever på Kalknäs skola hade hand om fikat.
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av Rolf Ronestjärna
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Madeleine Fahlén och Karin Fahlén i väntan.

På vissa loppisbord var trängseln påfallande.
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Ulrika Ölund framför en egen sång ackompanjerad av Stockholms Ungdomssymfoniorkester.

Ulrika Ölunds musik röner ett
allt större intresse
Ulrika Ölund återvänder i sommar till hemtrakterna för ett par konserter

S

enast vi hörde av Ulrika Ölund närmade sig julhelgen. Hon var på väg att lämna Nashville
efter nästan tre månader och 30 gjorda konserter. Här hemma väntade inplanerade konserter
runt om i landet, däribland ett framträdande i Styrnäs kyrka. Till sommaren kommer Ulrika hem till Undrom igen och då kan vi bl a njuta av hennes låtar och musik på Medeltidscentrum
i Styresholm och i Konvaljparken i Dämsta.
När du ser tillbaka på din senaste vistelse i USA, vad var det som var bäst?
Jag blev inbjuden att spela på legendariska ställen som Blue Bird Café och Nashville Palace.
Efter det blev jag med kort varsel inbjuden att komma tillbaka, trots att väntelistan till audition är
sex månader lång. Det sades mig att något sådant aldrig hänt tidigare. Jag upplevde att jag fick en
enormt fint feedback av branschfolk och musiker. Det känns bra att ha blivit uppmärksammad av
talangscouter som bl a jobbat med Backstreet Boys, Britney, Prince etc. Min låt ”Crust of the icy
river” blev vald bland tusentals bidrag till ett stort pitchmöte med förlag och jag möttes av intresse
från olika håll.
Vilket engagemang är det mest minnesvärda sedan du kom tillbaka till Sverige?
Det måste vara konserten som arrangerades på kvinnodagen den 8 mars på Nybrokajen 11 i Stockholm. Vi var elva kvinnliga artister som medverkade och vi hade alla fått våra verk arrangerade
av Andreas Hedlund. Låtarna framfördes tillsammans med Stockholms Ungdomssymfoniorkester,
45 musiker mellan 15 och 22 år. Min låt ”Unforgettable”, som är skriven av mig och Lorentzo Jansson Kilman, framfördes (se klipp på Youtube). Jag medverkade även som körtjej med ett annat
verk. Det kom cirka 400 gäster och det hela avslutades med eftermingel, där Eva Dahlgren blev
utsedd till hedersmedlem. Det var en dröm att stå på scenen med så många fantastiska musiker och
till ett vackert arrangemang på låten som släpptes 2008 på min debut-EP ”Memorylane”.
Hur många singlar har du gett ut?
Förutom ”Memoryland” från 2008 släppte jag förra året två singlar varav den ena, ”Längtan efter
något större”, är mitt första släpp på svenska. Den andra singeln heter ”Sick and tired” och har fått
fina recensioner i bl a USA.
Vad gör du i dag?
Jag planerar in sommarens spelningar, jag jiggar och jobbar med nytt material.
av Kerstin Sjögenbo
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Gun-Marie Nyberg, Martin Åslund, Gun Åslund, Per-Åke Göransson, Robert Ekström, Karin
Sellgren, Jeanette Vestlund och Eskil Åslund såg till att ro hela arrangemanget i land.

Hasaloppet samlade ett rekordstort antal skidåkare
Arrangemanget har kommit för att stanna

D

Sigge, Markus och Lars Bodin strålar i kapp.
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et var ganska givet att fjolårets premiärupplaga av skidloppet Hasaloppet skulle få en fortsättning. Fjolårets stora succé visade sig dock överträffas med råge när loppet
hölls söndagen den 13:e mars vid elljusspåret vid
Kalknäs skola. Givetvis var det ingen nackdel att
arrangörerna, Boteå-Styrnäs LRF och Boteå Skoterklubb, även i år hade tumme med vädrets makter, eftersom det var en mycket solig och behaglig
eftermiddag. Att alla åkare över 100 år slapp deltagaravgift spelade säkert också in.
Det var full kalabalik i samband med starten.
Startfältet mönstrade 42 taggade skidåkare,

Äldste deltagaren tillsammans med den yngste.
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där nestorn och Vasaloppsveteranen Sigge Bodin var
äldst med sina 80 år och yngst var lilla Nova med sina
tre år. Familjen Bodin hade, för övrigt och för dagen,
tre generationers skidåkare på startlinjen, där Sigges
son Lars försvarade familjens goda skidtraditioner genom att bli först med att passera mållinjen i seniorklassen och likaså barnbarnet Markus genom att bli bäst
i ungdomsklassen. Kanske hade även Anders Bodin, familjens egen vallare och tillika vallaansvarig för hela
tävlingen, del i deras formidabla succé i skidspåret.
I samband med tävlingen såldes det både varm korv
och fika och efter tävlingen lottades priser, som bl a
skänkts av lokala näringsidkare, ut på startnumren.
Mycket talar givetvis för att skidtävlingen Hasaloppet
även återkommer nästa år.
av Rolf Ronestjärna Anders Bodin vallade för glatta livet.

Årets upplaga av Lilla Vasaloppet avgjordes under det närmaste perfekta förhållanden.

Lilla Vasaloppet hölls i Björksjön
Björkådalen IF:s årliga arrangemang uppskattas stort av Kalknäs skola

D

en 4:e mars höll Björkådalens IF en friluftsdag för Kalknäs skolas elever, som är ett årligt
återkommande evenemang med både Vasalopp och korvgrillning. Vädret var strålande denna dag och solen sken så varmt att skidspåren blev mjuka. Med anledning av detta var därför fästvalla ett måste om man inte skulle få bakhalt i uppförsbackarna. Ett kortare spår var uppkört
för de yngre skiddeltagarna, medan de äldre åkte ett ca 5 km långt spår. Fram till vätskekontrollen
var startfältet ett långt lämmeltåg, men därefter splittrades fältet upp i ett flertal grupper. Markus Bodin, Johan Backlund och Oskar Holmsten var de elever som, efter visad uthållighet i spåren, passerade mållinjen först.
Efter de storartade prestationerna i skidspåren blev det korvgrillning och därefter utlottning av
priser. Jag vill avslutningsvis framföra ett stort tack till Björkådalens IF för en fantastisk friluftsdag!
av Benjamin Ronestjärna
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Målvakten Viktor Holmsten, i Undroms IF:s division 6-lag, övertygade stort i matchen mot ÅFF.

Altins Cup sjunger kanske,
trots allt, inte på sista versen
Mikael Holmsten öppnar för en fortsättning
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Per-Åke Göransson agerade speaker.

Division 6-laget fick goda råd i pausen.
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D

en 29:e årgången av Altins Cup (tidigare
Undroms Cup) avgjordes helgen 15-17
april på Bohedsvallen i Undrom.
Boteå representerades den här gången av Undroms IF:s division 6-lag och ett ihopplockat P40lag, där de förstnämnda lyckades allra bäst. Tyvärr räckte det dock inte riktigt ända fram den här
gången, utan laget fick se sig besegrat i semifinalen
mot Bollstabruk. Vann turneringen gjorde, lite överraskande, laget från Nätra.
Det är inte helt omöjligt att fotbollsturneringen, trots
allt, återkommer nästa år.
av Rolf Ronestjärna

Publiken bjöds på en och annan konstspark.
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Det tycks som om det inte bara var Botebladets fotograf som undrade var bollen hade tagit vägen nånstans.

UIFA Cup avgjordes i bister
kyla och pinande vind
Undroms P13-lag kämpade tappert i motvind
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Undroms duktiga P13-lag kämpade tappert.
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S

edan 2003 arrangerar Undroms IF den
s k UIFA-Cupen. I år samlade turneringen
endast tre fotbollslag, inklusive föreningens eget P13-lag. Med anledning av detta fick
lagen spela två matcher mot varandra.
Undromslaget kämpade tappert och lyckades
att knipa en poäng mot de blivande cupvinnarna
HögaKusten, som avslutningsvis finalslog Bondsjöhöjden. De tre lagen ska dessutom ha en stor eloge, som kunde prestera en sån fin fotboll under
rådande omständigheter. Vädret var nämligen en
aningen kylslaget.
av Rolf Ronestjärna Bl a Ulla Bodin och Kristina Strand stod i kiosken.

Stundtals gick det oroväckande våldsamt till.
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Valborgsmässoelden på Rixdan spred en skön värme i den lite ruggiga aprilkvällen.

Våren välkomnades vid Valborgsmässofirandet i Björkå
Björkå Samhällsförenings fina arrangemang är både välbesökt och uppskattat

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

I
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Mikael och Annica Svensson njöt av kvällen.

Boteå finns en lång och stark tradition att
fira Valborg. Under åren har det vanligtvis
tänts en brasa på stranden i Undrom och en
vid Rixdan i Björkå. I år var det dock endast
Björkå Samhällsförening som hade möjlighet att
erbjuda bygdens folk den traditionella brasan.
Årets firande kom i huvudsak att gå i traditionens tecken. Familjen Ronestjärna, som gjorde
sin debut i fjol, hade i år fått förnyat förtroende
att tala och sjunga in våren. Och efter det att familjens överhuvud hälsat Valborgsmässofirarna
välkommen, framförde familjen inledningsvis ett
antal vårsånger, för att därefter varva med både

Familjen Ronestjärna fick ånyo äran att sjunga in våren vid Valborgsmässofirandet på Rixdan.
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solo- och duettsång i ett antal andliga sånger. Utöver detta bjöd även den f d pingstpastorn på en
egenhändigt komponerad sång i samband med sitt
vårtal och han gav även prov på fingerfärdighet i
det att han utförde ett litet trolleritricks.
Därefter, under det att de församlade mumsade
på nygrillade hamburgare och även avnjöt en kaffetår, hölls en spännande lottdragning inne i föreningslokalen. När detta var avklarat, tändes slutligen brasan ute på planen och ett sprakande fyrverkeri tog sin början. Lite senare fick dessvärre
Sveriges ishockeylandslag på nöten av Norge i
sin VM-premiär.
av Rolf Ronestjärna Lars Blomén fanns på plats med sin brandvagn.

Många lät sig väl smaka av fikat som Margareta Löv, Siv Henriksson och Ella Bergman hade fixat.

Buskörning på Bohedsvallens grusplan
Vad ledsen jag blir när jag får veta att grusplanen på Bohedsvallen
i Undrom ofta blir sönderkörd med bil. Jag pratar nu inte om
vanlig bilkörning, utan ren buskörning med djupa sladdmärken
i plan. Till vilken nytta förstör man för andra på det sättet?
Till saken hör att jag och många andra med mig vet vem det
är som gör så. Och det som stör mest är att dessa personer har
syskon som spelar fotboll och betalar en medlemsavgift. Det är faktiskt inte meningen att den
avgiften skall gå till den typen av underhåll.
Som jag ser det finns det tre alternativ:
1.) Antingen upphör busåkandet på grusplanen och då händer ju ingenting.
2.) Eller så kan man se till att fakturorna på återställandet av grusplanen hamnar hos respektive
familj, vars barn utför ofoget. Det kan jag säga att den kostnaden överstiger medlemsavgiften flera
gånger om.
3.) Ni är välkomna att engagera er i fotbollen. Det finns hur mycket som helst som ni kan hjälpa till
med.
Det är bedrövligt att man ska vara tvungen att gå den här vägen, men om det är det enda som
fungerar så får det väl bli så då. Jag vet inte om ni föräldrar till dessa barn vet om vad de sysslar
med, men i slutändan så kommer det ju att drabba även er. Allt blir ju så fel.
Så jag säger bara: Grabbar sluta med dumheterna och hjälp oss istället!
av Carina Sandvik, medlem i Undroms IF
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GRRR!!!
I samband med att jag står och njuter framför elden, vid Valborgsmässofirandet på Rixdan, spritter jag plötsligt till när jag känner en stadig hand på
min högra axel. När jag snurrar runt får jag, till min stora förvåning, se att
det rör sig om bygdens absolut argaste bosättare. Hubert, hans lilla charmiga
hund, skäller glättigt mot den knastrande elden.
BB: Men oj då! Säg, är det inte Gubben som är ute och vädrar sin
vårgarderob!? Det var då en överraskning! Han har inte synts till på
ett tag! AG: Nä, både jag, gumman och lille Hubert har varit däckade på grund av magsjukan som gått i byn. BB: Det är i alla fall roligt
att se honom igen. Det torde vara första gången som han är här på
sista april. AG: Första och sista om jag själv får bestämma! BB: Jasså! Varför då om jag får fråga? AG: Om
han visste hur ont det gör mej att stå och se hur fullt funktionsdugliga attiraljer blir uppeldade. BB: Nåja,
det är väl ändå att ta i. Det är ju bara en massa rat som det handlar om. AG: Rat för den som, likt redaktörn, badar i pengar. Och lyxartiklar för en stackars fattig pensionär som en annan. BB: Så kan det kanske
vara. Men från det ena till det andra. Gubben har väl tagit vara på möjligheten att rösta till Boteåparlamentet!?
AG: Ha! Vad skulle det vara bra för, om jag får ställa en högst näsvis och befogad fråga!? BB: Men det är
väl alltid bra att göra sin röst hörd och att försöka påverka i samhället. Samtidigt är det ju ett sätt att visa att
man engagerar sej för bygdens bästa. AG: Det låter ju väldigt bra, söta redaktörn, men hur många är det
egentligen som bryr sej om vad en annan tänker och tycker. BB: Jamen, varför ställde han inte själv upp
som kandidat. Som han säkert minns, så föreslog jag ju faktiskt det när vi stötte ihop utanför Handlar´n i
vintras. AG: Glöm det! Det vet man väl hur det går till i maktens korrumperade korridorer. BB: Hmm. Nu
tror jag dock bestämt att Gubben är ute och cyklar. Det är bäst att han tar det försiktigt så att han inte vinglar ner i brasan. AG: Själv kan han ta sej där, om han finner sej road av det. BB: Förresten har jag en bestämd känsla av att väldigt många bybor är intresserade av vad Gubben har att säga. AG: Hur då menar
han!? BB: Ja, jag tänker ju på Gubbens kontinuerliga bidrag till Botebladet. AG: Nu vet jag inte vad han far
efter. Tidningen är väl gratis, eller!? Jag har i alla fall inte gett några pengar till den. Förresten så är jag inte
det minsta intresserad av den ränkans skvallerblaskan. Och efter mycket tjat och smärre hot har jag fått
brevbärarn att lägga den direkt i soptunnan, eftersom den inte ens duger till pappersåtervinning. BB: Det
var ju, väldigt tråkigt att höra. Förhoppningsvis är han dock ganska ensam om att tycka så. I annat fall vore
det ju meningslöst att överhuvudtaget ge ut tidningen. AG: Det var han själv som sa det. BB: Nåja. Det var
i alla fall roligt att se att Gubben är välmående och någorlunda på gång. AG: Det är en tolkningsfråga.
Hemma går det dock rakt inte att vara för tillfället. BB: Nähä. Varför då, om jag får drista mej att fråga?
AG: Gumman har fullständigt fått frispel. BB: OK!? AG: Så är det. BB: Jag är idel öra... AG: Cirka 80%,
enligt min uppfattning. BB: Mmm. Hur mår förresten Gumman!? AG: Det är inget som lämpar sej för
skrift, så vitt jag kan se det. Jag säger dock bara: Uri Geller! BB: Uri Geller!? AG: Just precis! Uri Geller! Mer
behöver jag inte säga! Och då har jag egentligen sagt alldeles för mycket! Alldeles, alldeles för mycket...
Arga Gubben skakar uppgivet på huvudet, sliter upp Hubert med ett plötsligt ryck och plöjer sig snabbt
genom de förvånade åskådarrader som står och värmer sig vid den sprakande Valborgsmässoelden.

Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

ETT HUS FÖR
FOLKET ÄR INTE
HELT FEL...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
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ATT SKÖTA OM
SITT INRE HUS ÄR
OCKSÅ VIKTIGT!!!

SVÅRIGHETSGRAD 4 AV 5

Foto: www.ronestar.nu
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av Erik Hoppe

RÄTT LÖSNING TILL DETTA KRYSS FINNER DU PÅ SIDAN 34
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Du har väl inte missat att läsa om häxprocesserna som även bedrevs i Boteå!?
I

I

I

I

Boteås hemsida på www.botea.se

I

I

I

I

- BOTEÅ BIBLIOTEK Björkå Kontor har sommarstängt från 22 juni till
2 augusti. Ring Pia Hedberg på 0620-320 44 omIDu
I inte, så tala
vill låna under den här tiden. Svarar hon
in ett meddelande på telesvaret, så ringer hon upp.

I

Boteåalmanackans överlevnad är helt beroende på tillgången av foton. Kontakta därför nedanstående personer om Du har gamla foton, som skulle kunna platsa
i almanackan. Även nyare fotografier välkomnas. Råkar du t ex ha ett foto som föreställer gamla FöreningsI
banken, Posten eller skolan, så är de också välkomna.
Du får givetvis tillbaka Ditt foto, så snart att vi har
fotat/scannat av det.
Inga Bodin, 603 55 & Kerstin Sjögenbo, 600 87

Några gulnande brev, ett samtal över kaffebordet
vid ett släktkalas…har du blivit nyfiken och intresserad över släkten och hur den hade det i
gamla tider?
Nu har du möjlighet att anmäla dig till en grundkurs med Gladys Sollén, med start i september.
Du får tips om hur du kommer igång att forska
I och var du kan söka och hitta information. Lika- I
så får du hjälp att lära dig tyda gammalsvenska.
Därefter planeras en fortsättningskurs med Benjamin Ronestjärna, där du med datorns hjälp släktforskar vidare.
Kontakta gärna Maria Lidmark på
Studiefrämjandet för mer info:
0620-514 22 eller 070-312 73 53
maria.lidmark@studieframjandet.se
I

Boteå Hembygdskommitté och Boteåparlamentet efterlyser fotografier till
I
kommande utgåvor av Boteåalmanackan
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Hör av Dig ti hjälp med Din d
ll mig! Jag fix
a r!?
ar det meto
sta.
I Jakob Ronestjä
rna, 073-80
5 25 24

I

I

I
I

Låt oss gemensamt ta ett rejält krafttag
mot de tjuvar som huserar i vår bygd!
Telefonnummer & mail till Byavakten:
073-845 65 01 - byavakten@botea.se
Hör av Dig om Du, på något sätt,
iakttar något misstänkt!
Det behövs även personer som
kan tänka sig att hjälpa till att patrullera.
Patrulleringsbilen har en lampa på taket,
med vitt sken framåt och rött sken bakåt.
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I
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Stöd brottsbekämpningen genom
att bli medlem i föreningen!
Medlemsavgiften 200 kr betalas
in på bankgiro 719-4632.

Handlar´n erbjuder hemkörning av varor på torsdagar. Beställning sker senast onsdag på 0612-600 04.
Läs artikeln på sidan 3 för ytterligare information.

I
I

I

Öppettider hos Handlar´n:
Mån-fre 10-19
Lör-sön 10-15
I
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HOLMS TRÄDGÅRD OCH MOHAIR
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I

I

Preliminärt sommarprogram

Måndagen den 6 juni
10.30 i Subbersta & 12.30 i Offer
Ettåriga hingstar och ston

Övriga arrangemang:
Kl 11.30 Offers gård
+ Uppvisning frihetsdressyr av Nina
Brandt, Håsjö + Ponnyridning + Tårtlotteri
+ Fikaförsäljning av klass 5, Kalknäs skola
Handlar´n i Undrom erbjuder...
...köp en andel à 100 kr i dagens
V-65 system, så får Du en spelcheck värd 20 kr (gäller 6/6)
Öppet kl 10.00-15.00

I

I

I

I vår gårdsbutik erbjuder vi:
Tomat-, gurk- & kryddväxter och en del blomplant. Senare i sommar tomater, gurka och en del produkter
av kryddväxter. Glasflaskor, burkar till kryddor och en del annat. Vi är även ombud för Pelargonsällskapet.
Vi har också vävgarner, ullgarner, garn från våra angoragetter, garnsatser med mönster, kardflor för tovning, vävda halsdukar, stickade alster, mohairstrumpor samt råull av angoragetter och får. Vi ordnar lin-,
ull-, ört- och pelargonkurser. Du kan också få träffa och mata angoragetter, får, höns och angorakaniner.
I
Vill du besöka Kontoret med vävstuga, bibliotek och utställningar? Ring telefonnummer
nedan.
Öppettiderna är måndagar kl 12–15 den 13/6–1/8
Om du vill komma någon annan tid ring 0620-320 44 eller 070-606 70 68
VÄLKOMNA TILL OSS!
I
I

I

I

Öppet 2 juli t o m14 augusti, lördag och söndag kl 11-16
2 juli Dragspelsklubben spelar.
3 juli Gudstjänst kl 14.
Bägge dagarna försäljning av pelargoner, blom- och kryddplant.
9 juli Konstveckan har vernissage.
10 juli Fam. Ronestjärna underhåller kl 14.
Konstveckan pågår t o m17 juli. Öppet varje dag 11-16. Servering alla dagar.
23-24 juli Lapptäcksutställning.
I 29-30 juli Spelmansstämma (se separat annons).
I
31 juli Öppet som vanligt.
6 aug. Hembygdens dag. Vi bjuder på kaffe och bakelse. Smådjur. Hantverk.
6 -7/8 utställning av Ove Källström (foto) & Anna-Stina Lundberg (tavlor).
13-14 aug. Tårtkalas. Utställning Anna Mähler (foto) & Inger Ekman (tavlor).
Lördag Helgmålsbön kl 16 och därefter sjunger Per Larsmark visor.
Söndag spelar Nostalgigubbs.
26 aug. Berättarkväll. Björkå by.
Vi planerar mera sång och musik och några mindre utställningar.
Alla öppetdagar servering av kaffe med bröd, våfflor och tunnbrödsmörgåsar. Tombola och loppis. Se vidare www.botea.se,
annonser och affischer eller ring Pia Hedberg på 0620-320 44
eller till Hembygdsgården på 0620-302 01.

I

I

Arrangör: Undromsanders & Boteå-Styrnäs LRF

I

I

I

- VÄLKOMNA -

Kycklinglåda
(4 portioner)

Ris (gärna jasminris)
500 gr kycklingfilé
Béarnaisesås (förslagsvis Blå Band)
Crème fraiche (1 dl per påse sås)
Tomater
1.) Koka riset.
2.) Dela kycklingfiléerna i mindre bitar. Botebladets 22:a recept är en kycklingrätt. Receptet är inlämnat av Margareta
3.) Stek bitarna i stekpanna. Salta och
Hansen i Undrom, till vardags arbetanpeppra.
de i köket på Vallänge.
4.) Tillaga béarnaisesåsen. Tillsätt crème Samtliga ingredienser finns att köpa
fraichen istället för margarin/smör.
hos Handlar´n. Lycka till och smaklig
måltid! P.S. Välkommen att bidra med
5.) Lägg riset i en ugnsfast form och
ett eget recept!
fördela kycklingbitarna ovanpå.
6.) Toppa med skivade tomater och slå
över béarnaisesåsen.
7.) Gratinera i ugn i 200°C tills allt är genomvarmt.

KYCKLINGLÅDA
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FÖRENINGSBREV

Minnen från Boteå
låå, ropade den vindsnabbe Åke Grönlund, när man hade bollen på mittfältet. Då
ville han ha en lång passning snett ut mot vänsterkanten, så han kunde springa
ifrån sin back och göra mål. Fotboll med Undroms IF är ett av många minnen jag
har från ungdomstiden i Boteå. Och Åke med sin praktfysik var nästan ett med Undroms
IF. Han skjutsade, stöttade, skötte planen med mera, med mera. Låg vi under i halvtid
med tre, fyra mål, så var det bara att komma igen och ta dom i andra halvlek. Ingenting
var omöjligt. Han gav aldrig upp. Som pojke hade man ju hört talas om Åke Agrell och hans
hårda skott. Ribban darrar visst än efter ett av hans skott. Undrom fick fram många bra
spelare. Den mest talangfulle under min tid var Clas-Håkan Grönlund, Åkes yngre bror.
Han var lika fenomenal i mål som ute.
En annan sak jag kommer ihåg från min ungdom var logen, IOGT. Vi samlades under
Manfred Byströms ledning på lördagkvällarna i en lokal strax ovanför kajen. Lokalen är nu
riven. Efter mötet, som vi ungdomar alltid tyckte var för långt, blev det dans till skivspelare.
Vi dansade till Elvis låtar, till Fats Domino och Blueberry Hill och till andra härliga bitar.
Där fick vi lära oss att dansa, och eftersom det var i IOGT:s regi, var det utan spritdrycker. Det var mycket bra att under de känsliga tonåren få lära sig att ha roligt utan sprit.
Annars var kiosken i Undrom samlingsplatsen för oss ungdomar. Den ägdes av Sven
och Irene Bergström. Där samlades vi grabbar och pratade om ”flickor och om fotboll
och om livet med ibland”, som Gunnar Wiklund sjöng.
Jag kommer naturligtvis ihåg många fantastiska människor, som bodde i Boteå under
min barn- och ungdomstid på 50- och början av 60-talet. Många av dom bor fortfarande
kvar. Jag bodde i Törsta, och mitt emot oss bodde Gerd och Kjell Sjöström med sonen
Staffan. Där sprang jag ut och in och hälsade på dem och deras djur. När jag nu för tiden
åker upp till Boteå från mitt hem i Timrå, för att besöka mina föräldrars grav, brukar jag
alltid titta in till Gerd och Kjell. Jag är alltid välkommen och det fantastiska är att tiden
liksom stått stilla, det är som när vi träffades i slutet av 50-talet, det är så naturligt, inga
konstigheter. Hos Inga och Sigge Bodin, på Klippgården, känner jag mig också alltid välkommen. De är varma och omtänksamma människor. Sedan har jag ju min barn- och ungdomskamrat Sem Norberg, som med sin Bettan driver Stöndar. Sem och jag hade mycket
roligt som barn och ungdom. Vill också nämna familjen Åhlin i Subbersta. Det var en härlig
och gästfri familj, där jag ofta var och hälsade på. Överhuvudtaget tror jag att Boteåborna
är ärliga och rejäla människor.
Jag bor i Timrå. Här har jag arbetat som mellanstadielärare i 40 år. Nu är jag pensionär
och lever ensam i mitt hus sedan min fru dog i november 2010. En sak är lite underlig, och som jag funderat över. Så länge mina föräldrar levde, de dog båda
på 80-talet, sade jag att jag skulle fara ”hem”, när jag for till Boteå, fast
jag inte bott där då på 20 år. Det bevisar väl vilket starkt intryck Boteå
gjort på mig, och kanske gör på alla människor, som bor här.

S

Gunnar Kärrlander, f d Boteåbo
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