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Övrigt innehåll:

Sollefteå kommun är på gång att avgöra Vallänge
särskilt boendes framtida öde. En nedläggning av
enheten kommer, med största sannolikhet, att få
stora negativa konsekvenser för bygdens framtid.
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Unikt häst- och
kosläpp i Boteå

SIDAN 10

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 ställt upp för intervjuer!
Detta bidrar till tidningens fortlevnad!
Den inplanerade Boteåfestivalen blev
precis så lyckad som man hade kunnat
hoppats på. Denna utgåva av Botebladet
ägnar därför ett ganska stort utrymme till
att berätta om de olika arrangemangen
under festivalen. Jag skulle samtidigt vilja
passa på att framföra ett stort tack till alla
Er som på olika sätt bidrog till att göra
festivalen till en mycket lyckad satsning.
Hoppas att det blir möjligt med en fortsättning.
Men den gångna sommaren har inte bara
bjudit på glädjeämnen. Sollefteå kommun,
och dess dignitärer, verkar nämligen ha
bestämt sig för att slå undan benen på en
bygd som satsar helhjärtat på att försöka
utveckla sin bygd och på att locka människor att flytta dit. Och allt detta i hopp
om att kunna göra en marginell besparing
i kommunens ansträngda ekonomi. En förhållandevis liten post där, men av så oerhört stor betydelse för Boteå som bygd. Vi
får därför hoppas att beslutsfattarna tar
sig tid att sätta sig in i frågan ordentligt.
Nästa nummer av Botebladet kommer
ut vecka 48-49 och sträcker sig februari
månad ut.
Ha en riktigt skön och välsignad höst
och väl mött på alla de trevliga och intressanta satsningar som bygden har att erbjuda!

Rolf Ronestjärna, chefredaktör

7
Bilden ovan visar hur Botebladet såg
ut för exakt tio år sedan. Gamla
nummer finns till försäljning!

Kontakta gärna oss i redaktionen:
Rolf Ronestjärna 0612-601 23
Erik Sundberg 0612-603 05
Irén Freijs 073-806 43 04
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PRESSTOPP
NÄSTA BOTEBLAD
fredagen den 23/11 2012
Notera detta datum
i Din planering!

D

å börjar kvällarna bli mörkare igen. Jag gillar den
här övergången mellan sommar och höst, det är på
nåt sätt accepterat då att vara lite inåtvänd, ta
det lugnt och att inte göra nåt särskilt.
Jag och min fru Gunilla blev Boteåbor för fem år sedan, då vi flyttade från Sollefteå till Björkå. Vi kände
att vi ville prova på att bo på landsbygden igen, den miljö
som vi båda är uppvuxna i. Vi ville få närmare till naturen,
och dessutom var det ju möjligt att komma över bra hus
till rimliga kostnader. Att valet föll på just Boteå berodde nog mest på det ”centrala” läget, med både Sollefteå,
Kramfors och även Ö-vik inom pendlingsavstånd. Nu när
tågen äntligen börjar gå har ju detta läge förbättrats
ytterligare.
Väl på plats, och med två barn, Erik 5 och Vera 2, börjar vi också inse fördelarna med barnomsorg och skola.
Närheten, småskaligheten och utemiljön är ovärderliga
tillgångar, som man kanske inte tänker på förrän man har
dem.
En annan anledning till att valet att bo på landet är
en stark övertygelse om landsbygdens betydelse och att
den förmodligen kommer att bli än viktigare på sikt.
Mycket tyder på att tillgången på fossilbränsle minskar.
Då minskar även tillgången på handelsgödsel och alltmer
mat kommer att behöva produceras lokalt. Därför är det
också viktigt att våra politiker inkluderar landsbygden
i det långsiktiga strategiska arbetet. Det råder inget motsatsförhållande mellan tätort och landsbygd, utan vi kompletterar och behöver varandra. Denna insikt brister det
ofta i.
För två år sedan gick flyttlasset vidare till Sunnersta,
där vi hittade ett hus som inte gick att motstå. Mycket
jobb var redan nedlagt på det när vi flyttade in, men en
hel del återstår också. Det ska få ta den tid det tar.
Efter fem år i Boteåbygden börjar väl bitarna falla
på plats. Innebandy på fredagkvällarna, småviltjakt vid
Björksjön och en begynnande koll på
fiskeställena. Jag bytte jobb för två
år sedan och håller numera på med att
spara energi på Krambo Bostads AB.
Drömmen är att hitta ett jobb som kan
skötas mer hemifrån, alternativt starta en egen verksamhet.

Magnus Nordenmark, Sunnersta
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Boteåbygden, med Boteåparlamentet i spetsen, kräver att Vallänge särskilt boende ska få bli kvar.

Boteåparlamentet skriver öppet
brev till Sollefteå kommun
Utveckla Vallänge - låt bygden leva!
I dagarna tas ett beslut i Vård- och äldrenämnden om Vallänges vara eller inte vara. Beslutet
påverkar bl a:


Livskvalitén för de som bor och lever på Vallänge idag - och de som vill bo där i framtiden.



De anhörigas känsla av trygghet för sina nära och kära.



Personalen som arbetar där just nu.



Möjlighet för bygdens ungdomar att i framtiden få ett jobb på hemmaplan.



Bygdens butik, som får ett sämre underlag.



Och sist, men inte minst, påverkar beslutet framtidstron. Framtidstron både hos oss som lever och verkar i bygden och hos de som funderar på att flytta hit.

Analysen av konsekvenserna av en nedläggning hastas fram inför nämndmötet och hur stor besparingen egentligen blir, speciellt för kommunen som helhet, är fortfarande mycket osäkert.
Eftersom beslutet påverkar så många och så mycket, vill Boteåparlamentet, med denna öppna
skrivelse, vädja till Vård- och Äldrenämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige att tänka
efter före och se till att följa kommunens egen målsättning:
Genom sina olika verksamheter ska kommunen bidra till att skapa goda förutsättningar för
hela kommunens utveckling.


Utveckla istället Vallänge och låt orden, i målsättningen, bli sanna!
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En ansenlig mängd bybor vallfärdade till politikermötet som hölls i matsalen på Kalknäs skola.

Bygdens krafter kämpar gemensamt för att få behålla Vallänge
Bygden har inte förlorat hoppet om att kommunen ska låta Vallänge bli kvar

A
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llt sedan bygden nåddes av det dystra beskedet om kommunens planer att lägga ned Vallänge särskilt boende, har febril verksamhet rått i hopp om att kunna rädda den för bygden så viktiga och nödvändiga serviceinrättningen. Bl a har flera möten hållits och en
skrivelse författats och överlämnats, tillsammans med en namnlista bestående av 447 namn, till
Vård- och äldrenämnden i Sollefteå kommun.
Måndagen den 11:e juni hölls inledningsvis ett möte i matsalen på Kalknäs skola. På plats, för
kommunens räkning, fanns John Åberg, ordföranden för Vård- och äldrenämnden, förvaltningschef
Gert Persson och likaså Jerry Mähler, chef för äldreomsorgen inom kommunen, för att informera
och svara på frågor. Och många frågor blev det! Ett drygt 80-tal Boteåbor hade nämligen infunnit
sig för att ställa politikerna mot väggen och för att visa sitt engagemang i frågan. Kommunens nedläggningsplaner av Vallänge berör nämligen inte bara de boende och de anställda där, utan engagerar
en betydande majoritet av Boteås invånare. Något som också de många namnunderskrifterna, på de
inlämnade protestlistorna, också vittnar om.
Huvudmotivet till kommunens nedläggning av Vallänge handlar givetvis krasst om pengar, eller rättare sagt; brist på pengar i kommunens skattkista. Förhoppningen är därför att man, med en
nedläggning, ska kunna spara in en nattjänst vilket, med facit på hand, kanske inte alls blir fallet.
De frågor som ställdes och de synpunkter som lades fram under mötet visade nämligen, med all
önskvärd tydlighet, att frågan är betydligt mer komplex än vad kommunens ekonomer verkar ha insett. Boteåparlamentet, som arbetat intensivt med frågan över sommaren, har därför krävt en grund-

Många viktiga frågeställningar togs upp i samband med rundabordssamtalet i Björkå Aktivitetshus.
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lig och heltäckande konsekvensanalys innan
något beslut överhuvudtaget tas i frågan.
Torsdagen den 19:e juli inbjöd Boteåparlamentet till ytterligare ett möte, denna gång
i Björkå Aktivivitetshus. Bakgrunden till detta
möte var att kommunen bollat tillbaka bollen
och nu ville ha hjälp med olika frågeställningar inför den konsekvensanalys som man själv
fått i uppdrag att göra.
Ett tjugotal personer hade hörsammat inbjudan och förutom Parlamentsledamöter och
några lokala politiker fanns också anställda och
anhöriga representerade. Som ett resultat av
samtalen på mötet sammanställdes ett antal
frågeställningar till ett dokument, som därefter
överlämnades till Vård- och äldrenämnden. De tre musketörerna Persson, Mähler och Åberg.
Dokumentet, tillsammans med kommentarer från olika läsare, finns tillgängligt på www.botea.se
under fliken Parlamentet och Vallänges framtid.
av Rolf Ronestjärna

Mittnyttsreportern Rolf Lönneborg i samspråk med en av de boende på Vallänge.

Mittnytt besökte Boteå och
gjorde ett inslag om Vallänge
Vallängefrågan har blivit en angelägenhet även utanför kommunens gränser

T

orsdagen den 23:e augusti kom ett filmteam från SVT:s Mittnyttsredaktion på besök till
Boteå för att göra ett reportage från Vallänge. Väl på plats intervjuade man Pia Hedberg,
Boteåparlamentets ordförande, personal, några av de boende och en anhörig. Inslaget är
planerat att sändas någon gång under vecka 37 och ligger därefter kvar en vecka på redaktionens
hemsida.
av Rolf Ronestjärna
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Holmsten Band underhåller tillsammans med Ann-Charlotte Agrell och dragspelaren Anders Sundberg.

Allsångskvällen blev en lyckad
inledning på Boteåfestivalen
Boteåborna trotsade väder och vind för att få möjlighet att sjunga allsång

D
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et var sannerligen på vippen att premiären för Boteåfestivalen helt och hållet hade
regnat bort. För under i princip hela dagen, och endast någon timme innan start, stod regnet som spön i backen. Men otroligt nog klarnade det upp och premiären, bestående av
Allsång på stranden i Undrom, kunde genomföras utan nämnvärda mängder med väta.
Kanske kom publiktillströmningen att påverkas av det ihållande regnet under dagen. Givetvis

Årets allsångskväll på stranden i Undrom lockade till största del skönsjungande Boteåbor.
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Den nysnickrade scenen invigdes i samband med Boteåfestivalens inledande Allsångskväll.
var det redan från början en omöjlighet att kunna
matcha fjolårets publiksuccé, eftersom vädret då
var perfekt och en massiv annonsering även hade
skett i lokalradion innan. Trots detta var det dock
säkerligen runt 100 tappra besökare på plats.
Inledningsvis fick publiken lyssna till KKB,
Boteås egen och uppskattade ungdomsorkester.
Allsångsledare under kvällen var Holmsten Band
(se förra numret av Botebladet), med Mikael Holmsten vid rodret, och dessa ledde under kvällen allsången från den alldeles nykonstruerade scenen
och spelade även ett antal låtar ur sin egen repertoar. Under kvällen dök det även upp ett par upp- KKB höjde stämningen genom att spela några låtar.
skattade gästartister, bl a Anders Sundberg på
dragspel och Undromsbon Ann-Charlotte Agrell
på sång.
Någonstans mitt i gjordes en fikapaus, då det
fanns även hamburgare till försäljning. Allsångskvällen kunde även ståta med en alldeles egen
clown, till vardags uppträdande som Dan Stenström, som skojade runt i publiken och bjöd de
yngre besökarna på godis. Paret Ann-Sofi Jönsson och Per Larsson fanns även på plats och erbjöd ponnyridning för de minsta. Båda inslagen
var mycket uppskattade! Sammantaget blev det en
mycket lyckad kväll!
av Rolf Ronestjärna Clownen Danne roade både ung som gammal.

Bl a Anna Törner och Laila Lindholm grillade. Per Larsson och Ann-Sofi Jönsson erbjöd ridturer.
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Boteå kyrka var i det närmaste fullsatt vid Frank Ådahl och Malcolm Chambers midnattskonsert.

Fullständigt magisk midnattskonsert hölls i Boteå kyrka
Minnesvärd konsert med två av Sveriges kanske största gospelartister

D
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å och då händer det att man råkar befinna sig på rätt plats i absolut rätt stund. För mig personligen hände detta fredagen den 13:e
juli mellan klockslagen 23 och 00.30. Troligtvis var det också fler Boteåbor, på
plats i Boteå kyrka, som upplevde det på
exakt samma sätt, när de riksbekanta artisterna Frank Ådahl och Malcolm Cham-
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Bruno Bolin hälsade alla välkommen.

Till synes nöjda Malcolm Chambers och Frank Ådahl. Monica Mannberg hade kvällens andakt.
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bers bjöd de församlade på en förstklassig musikalisk upplevelse. Riksbekanta genom sina bidrag inom TV och film. Malcolm Chambers har
ju t ex varit med i det kristna sång- och musikprogrammet En sång om glädje på TV nu i sommar.
Frank Ådahl, i sin tur, är ju mest känd som medlem i gruppen Edin-Ådahl, som vann Melodifestivalen 1990 med sången Som en vind och som
också själv deltog 1996 med sången Tårar från
himlen. Den sistnämnda sången framförde han
även under kvällen. För de yngre torde nog Frank
dock mest vara känd som den som gjorde den svenska rösten till lejonet Simba i Disneyfilmen Lejon- Tal och sång blandades i en perfekt symbios.
kungen från 1994.
Att det var två verkliga fullblodsproffs som
kommit på besök till Boteå stod klart ganska direkt. Både sången och musiken visade sig vara så
nära världsklass som man komma och samspelet
och personkemin mellan de båda artisterna var
nära på fulländad.
Konsertens repertoar bestod till största del av
svängig och medryckande gospel, där Frank och
Malcolm varvade med solo- och duettsång. Bl a
bjöd man på ett litet Andrae Crouchmedley. Några av kvällens höjdpunkter, enligt artikelförfattarens tycke, var just Tårar från himlen och Franks Frank Ådahl sjöng med inlevelse och känsla.
egen Att lämna allt. Det var cigarettändarstatus
på dessa. Likaså Malcolms tolkning av två PerErik Hallinlåtar och när man i avslutningen framförde Lina Sandells En liten stund med Jesus.
Mellan sångerna berättade Frank personligt om
vad hans tro på Jesus betyder för honom. Så finstämt och ärligt jämfört med mycket annat som
annars framförs och sägs på vår tids scener...
På plats fanns även Monica Mannberg, Boteås
nye präst, som höll en betraktelse och som även
avslutningsvis, tillsammans med Bruno Bolin (ordförande i Boteå kyrkoråd) avtackade artisterna med
blomma och choklad.
av Rolf Ronestjärna Malcolm Chambers hade en kraftfull stämma.

Konsertpubliken i Boteå kyrka, av de drygt 80 på plats, bestod till största del av Boteåbor.
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Den internationellt kände Elvistolkaren Eilert Pilarm förärade Strandfesten med ett besök.

Välbesökt strandfest toppades
med Eilert Pilarm
Solen tittade fram när Boteåfestivalen
kulminerade med strandfest i Undrom

U

Eilert Pilarm sjöng med både känsla och inlevelse.
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nder de gångna åren har åtskilliga strandfester arrangerats i Undrom. Frågan är
dock om någon av dessa kan mäta sig
med den strandfest som anordnades under Boteåveckan, lördagen den 14:e juli!?
Hursomhelst har det nog aldrig tidigare kommit så många besökare utifrån, givetvis ditlockade av det digra program som arrangörerna Boteå-Styrnäs LRF och Boteå Skoterklubb hade

Gun Åslund fick Eilert Pilarm att berätta om sitt liv.
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Eilert Pilarm hade inga problem att få igång publiken. Efter en regnig dag tittade solen fram emot kvällningen.
satt ihop.
För den yngre publiken fanns det t ex möjlighet
att hoppa i den uppmonterade hoppborgen och
att få hastigheten på sina fotbollsskott, under överseende av Malin Bodin, mätta med hastighetskamera. Senare under kvällen fick man även möjlighet att provåka Jet Ski.
För den äldre publiken fanns det möjlighet att
ta del av kompetent musikunderhållning med Boteåsonen Emil Assergård och tre tillresta trubadurer, samtidigt som man kunde låta sig förplägnas
i de resta mat- och dryckestälten.
För både den yngre och äldre publiken bjöds De tre trubadurerna stod för ett proffsigt framförande.
det även på vattenskidåkning och framförallt
mycket imponerande skoteråkning på älven.
Kvällens huvudattraktion var dock den internationellt kände Elvisimitatören Eilert Pilarm, från
Örnsköldsvik, som stod för två uppskattade uppträdanden under kvällen. Säga vad man vill om
denne omdiskuterade artist, som tycks dela folk i
två läger, men han sjunger med hjärtat och känns
genuin i sitt artisteri. Detta i sig är värt all respekt
i en tid med många wannabes. Eller som ett av
hans tillresta fans skrek i mitt öra: ”Eilert är
kung!” ”Varför då!?”, skrek jag tillbaka. ”Han
är sej själv!”
av Rolf Ronestjärna Skoteråkning på älven var ett uppskattat inslag.

Jesper Strömberg, Malin Bodin och Joshua Ronestjärna. En hoppborg för de yngre besökarna stod uppställd.
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Tony Wedin kastar under överseende av lagmedlemmarna Sebastian och Jesper Strömberg.

Spännande fotbolls- och kubbturneringar på Bohedsvallen
Första Boteåmästerskapet i kubb avgjordes under ovanligt blöta förhållanden

H

Både spelare och publik gjorde en godkänd insats.
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ögintressanta fotbolls- och kubbturneringar, som
hölls lördagen den 14:e juli, var Undroms IF:s
bidrag till Boteåfestivalen. Dagen inleddes med
fotbollsturneringen, där endast två lag fanns anmälda,
nämligen Undroms IF:s och Sollefteå GIF:s kvartersenlag med spelare födda 03/04. ”Men tack vare att vi delade våra lag i två blev vi ändå fyra lag”, berättar Pelle Larsson, som tillsammans med sambon Ann-Sofi Jönsson är tränare, respektive lagledare i både 03/04- och

Lag bestående av tre generationer Strömberg.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA
FOTO: ROLF RONESTJÄRNA
FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Det var synnerligen glada och nöjda killar och tjejer som avslutningsvis fick ta emot medaljer.
05/06-laget. Ett av de båda Sollefteålagen vann alla sina matcher.
Vid 14-tiden drog kubbturneringen
igång, vilken mönstrade tio lag från bygden, bestående av både yngre och äldre
spelare. Eftersom meningen var att samtliga lag skulle möta varandra, blev det därför en mycket segdragen historia, som
dessutom fick avbrytas en kort stund p g a
ett häftigt skyfall. Plaskvåta, men glada i
hågen, återupptog man tävlandet. Dessutom var det något av en bedrift att man,
under tävlingens gång, även lyckades med
att synkronisera de skilda regeluppfattMartina Kanon och Lars Backlund vände burgare.
ningar i kubb som verkade finnas.
Tävlingen kom att bjuda på verklig dramatik och inför den sista spelomgången visade det sig att
fyra lag var i topp på samma poäng! Slutligen blev det dock två lag som slutade på samma poäng,
nämligen Lag Löfgren, från Arlom, bestående av Bengt, Märith, Marie och dennes pojkvän Marcus,
likaså Lag Göransson, från Följa, bestående av Per-Åke, Maria och Therese. Lagen fick därför göra upp om mästerskapet i en avgörande match. Dråpligt nog möttes dessa två lag även i sin första
match, en match som lag Göransson då inte hade några större problem med att vinna. Men nu fanns
det alltså möjlighet till revansch för motståndarlaget, som inledningsvis höll en väldigt låg profil
och själva menade sig vara något av nybörjare inom sporten. Men hur gick det då!? Jo, segern gick
faktiskt till Arlom, efter en spännande och dramatisk avslutning! Med tanke på alla glada och positiva spelare, så talar nog det mesta för att Boteåmästerskapen i Kubb kan komma att arrangeras även
nästa år.
av Rolf Ronestjärna

Lag Göransson hamnade på en meriterande andraplats. Stilarna var skiftande och personliga.
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Helen Eriksson, Lollo Wallblom, Jörgen Melander och Dag Sjögenbo tomgångskör innan start.

Boteåveckan avslutades med
Cykelracet Boteå Runt
Hällande regn fick de flesta av Boteås cykeltalanger att stanna hemma

B

oteåfestivalen avslutades med ett cykelrace, som var tänkt att locka både ung som gammal.
Tyvärr kom dock en mängd regntunga skyar att kullkasta de förhoppningarna. En handfull
tappra cykelentusiaster trotsade dock hällregnet och körde de tolv kilometerna runt Boteå.
Vi hoppas givetvis på bättre väder till nästa års eventuella lopp!
av Rolf Ronestjärna

Marknadsdagar vid Handlar´n
Gräsplätten vid Handlar´n härbärgerade marknadsstånden
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U
Lars och Birgitta Blomén stod med sitt stånd utanför Handlar´n.
14

nder hela Boteåfestivalen fanns det möjlighet
för både inom- och utomsocknes att ställa upp marknadsstånd på gräsplätten vid Handlar´n. Inte alltför många stånd
fanns dock på plats. En av dem som
däremot tog vara på den möjligheten var bl a Lovisa Pettersson Kanon, som genom att avyttra en del
gamla uttjänta leksaker lyckades
späda på semesterkassan med ett
icke föraktligt belopp.
av Rolf Ronestjärna
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Ett tjugotal Boteåbor fanns på plats i matsalen på Kalknäs skola för att dryfta framtidsfrågor.

Framtidsmöte för Kalknäs skola
Arbetet med att öka elevantalet på skolan fortgår och kräver ett gemensamt engagemang

K
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alknäs skola är, tillsammans med Handlar´n och Vallänge särskilt boende, den viktigaste
komponenten när det gäller Boteås framtid och utveckling. Detta är något som bygdens
invånare är mycket väl medvetna om och som man därför försvarar med näbbar och klor.
Utan skola och livsmedelsbutik mister nämligen Boteå sina möjligheter att kunna locka människor
att flytta till bygden. Därför är det av största vikt att man inte slår sig till ro utan istället alltid ligger i framkant, så att man inte åter överraskas av ett plötsligt hot om en eventuell nedläggning.
Onsdagen den 29:e augusti hölls därför ett möte, på Kalknäs skola och anordnat av Boteåparlamentet, om skolans situation och framtid. Kristina Strand, från Parlamentet, hälsade inledningsvis välkommen och nämnde om bakgrunden och tanken med mötet. Hon lämnade därefter över till
Lena Björck, skolans rektor, som lovordade initiativet med det anordnade framtidsmötet. Hon
redogjorde därefter för elevprognosen för de närmaste åren. Nästa läsår beräknas elevantalet att
minska med fyra elever. Året därpå förblir antalet oförändrat, för att året därefter minska med ytterligare en. ”Det råder därför inget omedelbart hot mot skolan just nu, men man kan ju aldrig vara säker”, konstaterade hon. Hon betonade även vikten av att man är positiv och stolt över sin skola
och att man hör av sig till skolan om det är något som man inte är nöjd med. ”Vi är allesammans
ambassadörer för bygden och skolan!”, förklarade hon och berättade vidare att skolans elever ligger mycket bra till kunskapsmässigt utifrån de nationella proven.
På Parlamentets önskan fanns Lennart Johansson (läs gärna hans artikel i förra numret av Botebladet) på plats för att berätta och påminna om det framgångsrika arbete som låg till grund för
att skolan räddades från nedläggning för fem år sedan. Kommunens prognos för höstterminen 2012
sade då att det endast skulle finnas 37 elever i åldersgrupperna F-6 på skolan. På vårterminen 2012
fanns det dock 55 elever på skolan! ”Många har flyttat in och få har flyttat ut. Bra skola och affär gör bygden attraktiv. Och det betyder mycket att det finns en positiv anda i bygden och att
många engagerar sej tillsammans. Arbetet behöver dock gå vidare”, reflekterade han och inbjöd
samtidigt fler att vara med i arbetet för att vidareutveckla bygden.
Pia Hedberg, ordförande i Parlamentet, gavs även tillfälle att berätta om läget för Vallänge och
avslutningsvis bjöd skolan på fika och livliga samtal om skolan och om Vallänge ägde rum kring
borden. En hel del dröjde sig efteråt kvar och samtalade vidare.
av Rolf Ronestjärna

Rektor Lena Björck och mötesledare Kristina Strand. Enligt Lennart Johansson finns det lediga hus i Boteå.
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Gunilla Edhager

Suget efter hembygden fick Gunilla Edhager att återvända till Boteå
I detta nummer av Botebladet porträtteras Stöndarbon Gunilla Edhager

D
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å och då händer det att Boteåbor, som levt länge ute
i förskingringen, återvänder till hembygden. Gunilla Edhager, i Stöndar, är ett ypperligt exempel på en
sådan person, eftersom hon efter mer än trettio år kom att återvända till sin kära hembygd. Låt oss tillsammans resa tillbaka
i tiden för att på så sätt lära känna Gunilla lite bättre!
Gunilla föddes som nummer två i en syskonskara av fyra
till paret Rune och Frideborg Sjögren. Pappa Rune, som här-

Gunilla trivs väldigt bra med att bo i Boteå och speciellt i Stöndar.
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FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
- Jeans och tröja.
Sån är jag:
Sån
jag:
-- Jag
glad och positiv
Jag är
harenalltid
person som tycker om att
vara med folk, men som ändå
Tre vara
föremål
jag skulle ta med
kan
ensam.
mSågverketdarbete
Tre
föremål jag skulle ta &
vävstolen.
med
till en öde ö:
- Stickning, kniv och tändstickor.

Jag
blir glad
när:
jag träffar
barnbarne..
- Jag vet att mina barn och
barnbarn har det bra.
Någon jag gärna vill träffa:
- Min mormor och morfar,
som jag aldrig träffade.
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stammade från Kalknäsmon, kom under i princip hela livet att jobba som skogsarbetare, medan mamma Frideborg, som föddes och växte upp i Stöndar, var hemma och skötte om familj och hushåll.
Gunilla växte upp i det hus som hon idag bor i och som byggdes av hennes morfar. ”Tyvärr fick
jag inte möjlighet att träffa mormor, eftersom hon dog när min mamma bara var fjorton år gammal. Morfar minns jag ingenting av, eftersom jag bara var två år när han gick bort”, berättar hon.
Gunilla minns sin barndom som både ljus och lycklig, bestående av mycket lek. På den tiden bodde det ett 20-tal barn längs ”Brännavägen” och speciellt grannflickan Sonja Rönnlund och Gunilla
kom att hålla ihop i vått och torrt och har även fortsatt att göra så sedan dess. Vått i samband med lek
och bad i bl a Offersån och Lillån och torrt vid alla de stunder då de tillsammans lekte med sina älskade dockor. ”Vi var som ler och långhalm och vi var med varandra mest jämt.”
Men tillvaron bestod inte bara av lek och förströelse, utan syskonen fick givetvis även hjälpa
till en del med sysslorna hemmavid. På gården fanns två kor och en gris och det behövdes alltid extra hjälpande händer i samband med t ex potatisskörden, lövräfsningen och höbärgningen. ”Vi
hjälpte till hemma, men vi var absolut inga slavar”, förtydligar Gunilla och plirar med ögonen.
Gunilla tyckte bra om att gå i skolan och hade gärna kunnat tänka sig att läsa vidare, men på den
här tiden var det endast barnen från ekonomiskt välbeställda familjer som hade råd att studera vidare. Efter sex års skolgång i Offers skola och ett år på Kalknäs skola inledde därför Gunilla sitt
yrkesverksamma liv. Under sommaren jobbade hon inledningsvis hos Schödins Lanthandel i Arlom
och hon fick även en förfrågan om att fortsätta att jobba där. Hon hade dock redan lovat att bli barnflicka hos Kurt och Solveig Hedström, som varit hennes lärare på Offers skola, ett jobb som hon
kom att trivas väldigt bra med. ”Det var väldigt roligt! Jag har nämligen alltid tyckt så mycket om
barn och jag nästan fantiserade om att lilla Katarina var mitt eget barn. Jag brukar säga att
jag bytte docka mot barn”, skrattar Gunilla. Hos familjen Hedström kom hon att bli kvar i fyra år
och med tiden kom hennes ansvarsområde hos dem att omfatta hela hushållet. ”Jag till och med
lärde mej att konservera”, berättar Gunilla vidare.
Hösten 1960 ordnade en morbror i Stockholm, som tyckte att hon behövde få uppleva något mer
än lilla Boteå, ett jobb åt henne som kontorist på Televerket i Stockholm. För Gunilla var detta givetvis en enastående möjlighet eftersom det gav henne en möjlighet att få yrkeserfarenhet, trots att hon
saknade både den behörighet och utbildning som krävdes för tjänsten. Hennes plan var att jobba där
i högst ett år och skaffa sig den kompetens som behövdes för att kunna söka liknande jobb på hemmaplan. Det blev dock inte riktigt så som Gunilla planerat och tänkt...
forts. nästa sida

Gunilla är tacksam för varje dag hon får vakna upp och känna att hon kan göra vad hon själv vill.
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Men det var inte med speciellt stor glädje och inspiration som Gunilla påbörjade sitt nya liv.
”Jag tror att jag grät under hela tågresan ner till Stockholm och dom första åren var jättejobbiga
på grund av att jag hade en sån fruktansvärd hemlängtan och framförallt att jag längtade efter
min lillasyster. Men jag tvingade mej själv att vara kvar”, minns Gunilla och tillägger att hon inledningsvis, för jobbets skull, behövde ta kvällskurser i maskinskrivning.
På den här tiden var det många norrlänningar som flyttade ned till huvudstaden för att få jobb.
Norrlandsklubben var ett ställe i Stockholm där norrlänningarna i förskingringen, under ordnade
och nyktra förhållanden, brukade träffas, dansa och umgås. Där, på nyårsafton 1963, träffar Gunilla
sin blivande livskamrat och stora kärlek: polisaspiranten Kenneth Edhager från Nyköping, ditbjuden av sina norrländska studiekamrater. Man skulle kunna säga att det är kärlek vid första ögonkastet och bara ett halvår senare, på midsommarafton 1964, står Gunilla brud i Boteå kyrka.
I slutet av sommaren flyttar de nygifta in i en nybyggd tvårummare i Farsta och året därpå begåvas paret med dottern Carina, idag boendes i Halmstad med två barn, där hon jobbar som sjuksköterska. Gunilla tar av förklarliga skäl paus i sitt yrkesliv. 1968 föds sonen Marcus, idag boendes
i Sollefteå, med två barn och ett bonusbarn och med professionen snickare. 1975 fullkomnas familjekonstellationen med dottern Emma, som idag bor i Höör och är mammaledig tvåbarnsmamma.
Trots ett lyckligt familjeliv finns tanken på hembygden ofta i Gunillas tankar. ”Det var lite att
det kändes som om jag bodde på fel ställe”, säger hon. 1972 börjar hon därför den långa resan hem
och flyttlasset stannar inledningsvis till i Söråker, i samband med att Kenneth får en tjänst där.
1978 blir det äntligen en polistjänst ledig i Sollefteå och familjen flyttar in i en lägenhet på Djupövägen. Året därpå står deras nybyggda villa färdig för inflyttning.
I den här vevan har tanken på att återvända till förvärvslivet börjat mogna hos Gunilla. ”Jag tyckte väl att jag hade varit hemma nog. Nej, allvarligt talat! Jag är så glad och tacksam att jag har
fått vara hemma hos barnen. Jag värdesätter det mer än något annat och skulle inte velat haft
det på nåt annat sätt. Och trots det, har jag ändå hunnit med att vara ute i arbetslivet i drygt tjugofem år!”, konstaterar Gunilla med värme i rösten. 1980-82 går hon handels- och kontorslinjen
på GB-skolan och får därefter ett vikariat inom administrationen på Sollefteå sjukhus. I januari
1984 får hon jobb som ekonomiassistent hos SCA i Sollefteå och där blir hon kvar fram till det att
hon går i pension 2009.
1993 förändras familjens livssituation drastiskt i samband med att Kenneth diagnostiseras med
sjukdomen Alzheimer. Året därpå säljer man villan och flyttar till Gunillas föräldrahem i Stöndar,
som man haft som sommarställe några år. 2007 avlider Kenneth.
Gunilla lever idag ett väldigt aktivt liv och är engagerad på flera håll. Hon är t ex kassör i Sollefteå Demensförening och i Stöndar Vattenförening. Hon är likaså sekreterare i Sollefteå Reumatikerförening, i Boteå Byavakt och i Stöndar-Arloms Vägförening. Så ofta hon kan, försöker hon
även sammanstråla med närmaste grannen och vänninan Britt Marie Bolin, där bl a handarbete och
bärplockning är en gemensam nämnare. Inte för ett ögonblick ångrar Gunilla att hon valde att flytta
hem. ”Det är ett vänligt klimat i Boteå!”, säger hon avslutningsvis.
av Rolf Ronestjärna

På sommaren älskar Gunilla att hålla på och dona i växthuset och att påta i den egna trädgården.
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BOTEÅPARLAMENT

ET

Kallelse till

Byating

Söndagen den 28 oktober kl 16.00
Bettans Konferenscenter i Stöndar
Boteåparlamentet kallar alla boende i Botebladets spridningsområde till Byating
Vi redovisar årets verksamhet Samtal om kommande verksamhet Smörgåstårta och kaffe
Förslag, frågor eller motioner till Byatinget ska vara inlämnade senast den 30 september till Pia Hedberg, 0620-320 44 eller också till byating@botea.se
Alla Boteåbor är varmt välkomna och vi hälsar alla dem som
flyttat till Boteå under 2012, speciellt välkomna till Byatinget.
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 minst 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 eller USB-minne. Maskinskriven text funkar också, men
dock helst bara i nödfall. Mailadressen är: botebladet@botea.se

Just nu finns det tre lediga lägenheter på pensionärshemmet i
Undrom och fyra på Vallänge (enligt Solatums hemsida den 10/9).
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, 602 48, Kristina Strand, 600 88, Ingrid
Wiking, 600 16, Gun Åslund, 070-268 11 27 & Claire Sjölander, 604 70.
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Hästutsläppet i Subbersta lockade ett antal inom- och utomsocknes hästintresserade.

Unikt häst- och kosläpp ägde
rum i Subbersta och Grillom
Lantbrukshistoria skrevs i Boteå

L
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ördagen den 2:a juni ägde troligtvis en
unik händelse rum i Boteå. Enligt Anders
Bodin skedde nämligen då det första kända betessläppet av hästar och kor i samma bygd
på gemensam dag.
Den unika dagen inleddes med unghästsläpp
i Subbersta på förmiddagen. De åskådare som
letat sig till utsläppsplatsen på Solumsvägen verkade njuta minst lika mycket, av det vackra vädret
och den fantastiska inramningen, som de ettåriga
hingstarna och stona. En upplevelse för alla sinnen!
Unghästarna visade märkbar glädje i stunden.
Ganska direkt efteråt var det därefter dags för

Hästuppfödaren Anders Bodin fanns på plats. Liksom Birgitta Edström och K-G Långberg.
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Grillomsbonden Eskil Åslund verkade minst lika upprymd att få komma ut på grönbete som sina kor.

Norrmejerier bjöd på mjölk och megastor bulle.
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Våldsamt slagsmål utbröt mellan ett par kor.
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kosläpp på Grilloms gård. En oväntat stor mängd åskådare (säkert ett 100-tal) fanns på plats för att
bevittna kornas sprittande entré. På plats fanns även Boteåortens Hästavelsförening och visade
upp den nordsvenske brukshingsten Boké, som dock inte var riktigt lika livfull som sina hornbeklädda vänner. Några små söta getter tilldrog sig framförallt de yngre besökarnas intresse och
ringlande lång var kön till det bord där Norrmejerier, med assistans av Karin Sellgren, bjöd på
mjölk och bulle.
av Rolf Ronestjärna

De släppta korna defilerade glatt och förnöjsamt förbi den långa och täta åskadarraden.
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60-meterslöparna Vilde Larsson och Leo Åslund påhejades ivrigt av sina klasskamrater.

Perfekta förhållanden när årets upplaga av Kalknässpelen avgjordes
De flesta deltagarna tänjde sina gränser och vissa slog även personliga rekord

K
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alknässpelen är utan tvekan en av årets verkliga idrottsliga höjdpunkter i Boteå. Under
de gångna åren har många idrottsliga bedrifter kunnat bevittnas och en eventuell början
på en del fantastiska idrottskarriärer kunna skönjas. Årets tävlingar, som avgjordes torsdagen den 24:e maj, kom att genomföras under i princip perfekta förhållanden, eftersom det var i
det närmaste vindstilla och solen värmde från en klarblå himmel.

Sjätteklassaren Alfred Johansson flög som en kungsörn ivrigt påhejad av läraren Anne Kero.
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Personligen brukar den stora behållningen med
tävlingarna alltid vara att se hur samtliga elever,
oavsett förutsättningar, helhjärtat kämpar för att
överträffa sig själva. De elever som varit med förr,
har ju möjlighet att tävla mot sina tidigare resultat,
så det finns därmed alltid en möjlighet att förbättra sig själv.
Som vanligt tävlades det i grenarna löpning
60 meter, längdhopp, kast med liten boll, kula, löpning 800 meter och höjdhopp. En trekamp, bestående av de tre först nämnda grenarna avgjordes
också. Vid tävlingarnas slut belönades deltagarna
med medalj.
av Rolf Ronestjärna Förskolans barn hejade på sina äldre kamrater.
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Veera Peippo hade svung i kast med liten boll. 800-metersloppet avgjordes med en spurtstrid.
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Sofia Landberg segrade i tjejernas höjdhopp.

Märta Åslund behandlade kulan likt en tennisboll. Efter avslutade tävlingar ägde prisutdelning rum.
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Kalknäselevernas spex var som vanligt underhållande och bjöd på många komiska poänger.

Proffsig underhållning när Kalknäs skola bjöd på vårshow
Begåvningsreserven är stor på skolan
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Mike Freijs och Johanna Strandberg ledde.

alknäs skolas vårshow brukar vara ett evenemang där bygdens unga begåvningar
brukar visa upp sina talanger. Så blev
också fallet när årets vårshow anordnades, torsdagen den 31:a maj, i gymnastiksalen på skolan.
Precis som tidigare år var det Kulturskolans
duktiga elever som, med diverse instrumentella
inslag, stod för huvuddelen av programmet och
där flöjt, gitarr och piano var de dominerande instrumenten.
Eleverna visade även sina talanger via olika

Den plötsligt uppdykande Zlatan Ibrahimovic var misstänkt lik gympaläraren Jörgen Bodin.
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sångframträdanden. Det bjöds även på ett antal
playbackframföranden och dessutom några virvlande dansnummer av tre tjejer från avgångsklassen.
Med åren har en spextradition vuxit sig starkare på skolan och som det också har getts prov
på vid både julfester och vårshower. Årets spex,
en ruskig mordgåta med knorr och uppförd av en
handfull talangfulla tjejer i 4-5:an, torde inte ha
gjort någon i publiken besviken.
Dessutom framfördes en högst finurlig och
genomtänkt minimusical byggd på den kända Askungensagan. Här var dock Askungen en tjej som Yngsta klasserna sjöng med stort engagemang.
gärna ville spela fotboll, men som hela tiden hindrades av en lärare som gav henne läxor. Tacksamt
nog hade hon dock vänner som hjälpte henne att
sy matchtröjan. Som en räddande ängel dök Zlatan Ibrahimovic upp i slutet och köpte skolan och
gjorde om den till en fotbollsskola. Kul!
Någonstans i mitten av showen togs en halvtimmes paus för fika och efter pausen var det dags
för dragning av det traditionella lotteriet.
Innan kvällens proffsiga konferencierer, Mike
Freijs och Johanna Strandberg, tackade för sig,
framförde gruppen KKB avslutningsvis ett antal
medryckande låtar.
av Rolf Ronestjärna Glädjen var påfallande hos de flesta eleverna.
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Många instrumentalister uppträdde under showen. Publiken bjöds på medryckande toner av KKB.

Gymnastiksalen på Kalknäs skola var i det närmaste fullsatt i samband med årets vårshow.
25

FOTO: ULLA BODIN

I samband med invigningen av den nya fotbollsplanen sjöng spelarna i F12 Nationalsången.

Undroms IF invigde en ny fotbollsplan på Fotbollens Dag
Den nyinvigda fotbollsplanen på Bohedsvallen vittnar om framtidstro hos UIF

D

Fotbollsfansen svärmade runt de olika lagen. P14 var ett av ungdomslagen som var i farten.
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en 16:e juni hade UIF Fotbollens Dag på Bohedsvallen. Vädret var alldeles perfekt för en
dag med mycket fotboll, lagom varmt utan regn. Dagen började med att Tommy Åhlin,
dagens kommentator och tillika konferencier, önskade alla hjärtligt välkomna. Dagen till
ära presenterade Tommy alla spelare med namn innan matcherna började. Det var som vanligt full
rulle på kiosken och lagom till lunch kom även hamburgeriet igång.
Först ut var P11, som spelade mot Bollsta. Efter en spännande match lyckades vårt P11-lag vinna med 4-1. Nästa lag på plan var F12. Där spelade våra flickor mot Högakusten. Även här var det
en mycket spännande match som såg ut att bli mållös, men någon minut före slutsignalen lyckades
UIF få in bollen bakom Högakustens målvakt och matchen slutade därmed 1-0. Nästa match var P14,
där UIF spelade mot KB 65. När dessa lag möttes förra gången vann KB 65 med åtta mål, men den
här dagen bjöd våra P14-killar på ett betydligt bättre motstånd. Visserligen vann KB 65 även denna underhållande och spännande match, men bara med ett måls marginal, 4-5. Herrar div.6 stod
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Undroms IF:s tappert kämpande P11-lag vann över motståndarna från Bollsta med siffrorna 4-1.
sedan på tur, där Undrom spelade mot ett ganska färskt lag, Mellansel. Här vann Undrom med
hela 10-0.
Mattält med kycklingwok och fortsatt hamburgerservering fanns som alternativ till middag. Ungdomarna fick skjuta på ett mål, där det hade monterats upp en fartmätare, så de kunde se hur fort de
lyckades sparka iväg bollen.
På kvällen var det dags att inviga den nya, fullstora fotbollsplanen. Tommy Åhlin höll en inledande presentation av planen samt tackade Altins Trafik, som stått för marken och markarbetet, och
Mikael Holmsten, som fixat många av sponsorerna. Därefter lämnade Tommy över mikrofonen till
Bernt Lindström, hedersordförande i Ångermanlands Fotbollsförbund, för invigningstal. Denne inledde med att påpeka att det är inte ofta en fullstor fotbollsplan invigs i dessa dagar, så all heder till
alla de som har lagt ner arbete, tid och pengar för att se till att det har förverkligats på Bohedsvallen!
Fortsättningen av hans tal handlade om de fyra ingredienser som behövs för att ro iland ett projekt
som detta. Behov – För att ge ungdomar ett bra underlag för att de ska ha en möjlighet att lära sig spela bra fotboll. Kraft – Det behövs kraft och mod att genomföra ett projekt, speciellt när det är så stort
som detta. Finansiering – Att orka hitta så pass många finansiärer för att projektet ska ha en möjlighet att ros iland. Framtidstro – En ny arena ger en tro på framtiden. Undroms IF kommer bli ännu
populärare och ungdomsverksamheten kommer att bibehållas eller utökas. Föreningen kommer att
vara en stabil förening med många medlemmar i fotbollssektionen under lång tid framöver. Därefter
klippte Bernt Lindström bandet, så att domarna och spelarna från Undroms och Bollstas A-lag kunde marschera in på den nya planen. När lagen stod uppställda sjöng Undroms F12 nationalsången.
A-lagen bjöd på ett jämt och spännande spel under invigningsmatchen. Matchen slutade oavgjort,
2-2.
Sammanfattningsvis kan sägas att det var en lyckad dag med mycket fotboll. UIF visade upp sig
från sin allra bästa sida och vi fick se många duktiga ungdomar och vuxna på plan. Det är även
härligt att se alla dessa tränare, lagledare och föräldrar som ställer upp i ur och skur (dock ej skur
denna dag!) för att ungdomarna ska få utvecklas och bli bättre i något som de flesta, som var närvarande den här dagen älskar; nämligen fotboll.
av Ulla Bodin

Fotbollens Dag lockade många fotbollsintresserade. Bernt Lindström invigningstalade och klippte band.
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En helg visade Gunnel Wiglén och Inga-Britt Hagstedt hur tunnbrödsbakning går till.

Omfattande verksamhet på Ångermanlandsgården i sommar
Alltfler utanför bygden har på allvar börjat att upptäcka Para Hembygdsgård

S

Matilda och Anne Kero frestade med tårta.
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ommaren har som vanligt varit väldigt hektisk på Ångermanlandsgården i Para och i princip
varje helg har det förekommit olika arrangemang på gården. Det har anordnats loppmarknad,
firats Gudstjänster och anordnats en konstutställning med konstnärerna Karin Wisén, Inger
Lundgren, Anki Olsson, Inga-Britt Hagstedt och Anette Söderström. Det har även visats s k lappteknik och en utställning med temat Kläder förr och nu har ställts ut.
Den 30/6 underhöll Nostalgigubbs, den 11/7 var det grillkväll med underhållning av Christers
Trio, den 15/7 spelade Bengt-Sörens och den 21/7 Anders Sundberg. Veckoslutet 27-28/7 hölls
det en Spelmansstämma och den 29/7 sjöng Boteåtjejerna Caroline Bergman, Marie Löfgren,

Konstnärerna omnämns ovan i den ordning de står.

Julia Höglund och Therese Näsholm Hellström. Den 4/8 anordnades Hembygdens Dag, där Kent
Sundberg stod för underhållningen, och den 5/8 underhöll Kent Ingelsson och Maria Eriksson.
Den 8/8 bjöds det på barockmusik, med Peter Styrman och Katarina Hieke, och helgen 11-12/8
var det stort tårtkalas, där familjen Ronestjärna sjöng på lördagen och Emil Assergård gjorde dito på söndagen. Den 21/8 hölls avslutningsvis en berättarkväll om Holms by. Vid några tillfällen
har det dessutom förekommit tunnbrödsbakning i bagarstugan.
Pia Hedberg, ordförande i Sånga-Överlännäs Hembygdsförening, är mycket nöjd med den
gångna säsongen på Ångermanlandsgården, som nu även finns tillgänglig på Facebook.
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av Rolf Ronestjärna
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En nöjd Pia Hedberg utanför hembygdsgården. Konstutställningen i den s k Ladan besöktes av många.

De nya eleverna Isak Brymark (6), Kim Lundmark (f), Jonna Bäckman (2), Erik Stattin (f), Emil
Haglund (f) flankeras av de nya lärarna Carola Brymark och Mathias Åman.

Fem nya elever och två nya
lärare på Kalknäs skola
Framtiden på både elev- och lärarfronten ser ovanligt ljus och hoppfull ut

A

ntalet elever på Kalknäs skola är fortsatt stabilt. Idag går det 48 elever på skolan, varav
fem av dessa har tillkommit sedan Botebladets skolfoto förra hösten. Skolan har dessutom,
inför höstterminen, välkomnat två nya lärare. Dels Carola Brymark, som kommit inflyttandes från Kyrktåsjö och som efterträder Anne Kero, och likaså Björkåkillen, och tidigare Kalknäseleven, Mathias Åman hemmahörande i Sollefteå.
av Rolf Ronestjärna
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ARKIVBILD

Boteå har en lång och imponerande historia när det gäller hästavel. Fotot är från ett annat sammanhang.

Boteåbygdens Hästavelsförening är Sveriges äldsta aktiva hästavelsförening
Den lokala hästavelsföreningen har genom åren verkat för en renrasig hästavel

1

855 bildades den första hästavelsföreningen i Norrland av Västernorrlands Hushållningssällskap. Syftet var att ”återföra norrlandshästen till sina ursprungliga goda egenskaper”.
Man hade åren innan gjort försök med förädling av häststammen, men det hade inte slagit väl
ut. Korsningsaveln var utbredd vid tiden kring sekelskiftet. Med stöd av Västernorrlands Hästförädlingsaktiebolag fastställdes renavelsprinciper för statsunderstött hästavelsarbete.
Sitt starkaste fäste hade länets renrasiga hästavel under en period i Överlännäs, Boteå och Styrnäs. Här bildades det som skulle bli Boteåortens Hästavelsförenings första verksamhetsområde.
Att Boteåbygden kommit att hålla fast vid den gamla lanthästen får tillskrivas brukspatron Ole Gjörud på Björkå AB. Han, liksom mågen och efterträdaren, brukspatron Per-Henrik Norberg, köpte
in norska hingstar. Det är deras förtjänst att vårt område, och närbelägna, förblev orörda när länet
under en period hade ett överskott av ardennerhingstar. De lät inte heller lärda herrar från Stuteriöverstyrelsen i Stockholm blanda bort korten under kallblodsepokens år.
Intill 1917 stod på Björkå, Holm och Offer hingstar ägda av Björkå AB. Hingstarna betjänade
de flesta av traktens ston. Samma år bildades, på initiativ av bolaget och framsynta jordbrukare,
Boteåortens Hästavelsförening. Det är den i dag äldsta aktiva hästavelsföreningen i Sverige. I dag
omfattar föreningen ett större geografiskt område i och med att föreningen 1951 slogs ihop med
Bjärtrå Hästavelsförening. Styrelsens ordförande och kassör bor i Bjärtrå. I Boteå finns ledamöterna Bruno Bolin och Lars Näsholm.
Hingstar bedöms och värderas vid hästpremieringar. Godkända hästar bokförs i stamböcker.
Vid premiering bedöms härstamning, exteriör, rörelser, lynne, hälsa och bruksegenskaper. Statlig
hästpremiering har tillämpats i Sverige sedan 1874. Ett sto får fem till sex föl under sin livstid medan en hingst i genomsnitt ger upphov till cirka 50 gånger fler avkommor. Man behöver därför sätta in nästan vartannat sto som föds i hästavel, medan urvalet kan vara mycket starkare på hingstsidan.
Här räcker det med att välja ut den bästa procenten av handjuren för vidare avel.
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Under en följd av år inskränktes föreningens verksamhet till hingsthållning. Det första förvärvet
var inte så lyckat. Hingsten Brullebas, inköpt i Lillehammer, utmönstrades efter några år för hälta. 1922 inköptes den 11-årige Ingemar, som däremot var en lyckträff och haft mycket stor betydelse
i föreningens verksamhet. Hans söner Valde och Herkules föddes hos Edvard Nilsson i Sunnersta.
Valde betäckte 1 200 ston och satte in 47 söner i aveln.
Mellan åren 1975 och 1987 inköptes tre ston. Det var Åbo, som härstammade från Holm, och
Ämne och Dävert. Tillsammans lämnade de fem hingstar och 37 stambokförda ston, varav 14 diplomston. Flera hästar har under åren haft stor betydelse för föreningens verksamhet. I dag finns här
den nordsvenska brukshingsten Boké, född 2004 och inköpt 2010. Det är en lugn och harmonisk
hingst som är mycket körsäker. Vi hade nöjet att bekanta oss med Boké i samband med koutsläppet
på familjen Åslunds gård i Grillom i juni (se artikel sidan 20).
I sommar har vi även kunnat se en annan brukshingst i arbete. Som komplement till gräsklippning
med maskiner har Sollefteå kommun nämligen anlitat en dragare med förare från Ramsele. När
ekipaget nådde Storgatan möttes det av applåder.
av Kerstin Sjögenbo

Ylva Sundberg och Sofia Landberg var Boteås samlade skörd av konfirmander det här året.

Konfirmation i Boteå kyrka
Församlingsborna har själva skött om kyrkan i sommar
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P

ingsthelgen inföll i år den 26-27:e maj och då var det äntligen dags för
konfirmation av två unga flickor från Boteå församling. Ylva Sundberg
och Sofia Landberg har under läsåret 11/12 varit i Sollefteå församlingsgård varannan torsdag tillsammans med ungdomar från Sollefteå och Multrå-Sånga församlingar. De har även åkt på läger två gånger under året, den
sista resan gick till Hållandsgården i Järpen.
Konfirmanderna har under året fått lära sig massor av saker som har med
kyrkan och dess traditioner att göra och det visade de upp i Sollefteå kyrka
på lördagen genom bönläsning, modevisning, teater och demonstration av bl a
nattvardens tillbehör.
På söndagskväll var det dags för flickorna att ta emot nattvarden i vår egen
kyrka. Det var även installation av vår nye präst Monica Mannberg, körsång
och efteråt bjöd Boteå kyrkoråd på tårta som avnjöts i solen utanför kyrkan.
Under sommaren har en del församlingsbor hjälpt till med att öppna och Ture Landberg torstänga kyrkan de dagar då vaktmästarna inte varit där. De har dessutom sett till de ha varit yngst bland
att man mötts av fina blommor i vår vackra kyrka. Tack alla ni som ställt upp! dem som öppnade
av Pernilla Landberg kyrkan i sommar.
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GRRR!!!
Jag befann mig nere vid badplatsen under en av sommarens många
regndagar, när Gubben kom vandrande med bestämda kliv.
AG: Nej, men se redaktörn, törs han verkligen ut i detta erbarmliga väder? Soldyrkare som han är. BB: Nja, det… AG: Jojo, nu tryter
svadan om solsken och fågelsång märker jag. När moder natur
visar sin rätta sida då vacklar han minsann. Och kom inte och
säg att jag inte har varnat! BB: Äsch, lite regn skadar väl inte.
AG: LITE!? Lite regn, säger han. Ha ha, nu stundar syndafloden, sanna mina ord. Och vad temperaturen beträffar, så är en ny istid nära. BB: Nej, men nu överdriver han väl ändå. AG: Ånej då, det kan väl varje förnuftig människa märka att hela systemet
håller på att gå överstyr. Regnet vräker ner oupphörligt och temperaturen går i botten så termometrarna knappt hänger kvar. BB: Ja, alla klagar på vädret, men ingen gör något åt det. AG: Och sen
skyller man på växthuseffekten, när det går precis åt andra hållet. Det växthuset skulle jag vilja se.
Kylskåpseffekt, säger jag. Nu måste man ha yllekalsonger och sydväst mitt i högsommarn. Snart
blir man väl tvungen att emigrera till Spanien bara för att få uppleva lite plusgrader. BB: Ja, där
har det varit värmebölja hela sommaren. 35-40 grader. AG: Så där har vi värmen alltså. Ska det
vara så förbarkans svårt att fördela den lite jämnare!? Det här är säkert någon ny fadäs av EU, som
komplement till eurodebacklet. BB: Nja, vädret styrs nog av andra krafter det. AG: Pyttsan! Och
prognoserna sen! Maken till gissningstävlingar har väl aldrig skådats. Att spå i aborrfenor verkar
ju som rena vetenskapen i jämförelse. BB: Nå nå, så illa är det väl ändå inte? AG: Nej, det har han
rätt i, det är mycket värre! Hur i friden ska man kunna leva och existera när vädret löper amok på
detta vis!? BB: Ja, men det vet han väl. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. AG: Och dålig humor och enerverande redaktörer som inte kan ta nåt på allvar. BB: Ni får göra nåt som piggar
upp er. AG: Och vad skulle det vara då, om man får fråga? BB: Ett glas rödvin kanske. Det skall
ju vara så nyttigt. Ett Rioja kanske, för att slippa emigrera till Spanien. AG: Jo, minsann. Vill man
ha en rejäl huvudvärk dagen efter, då ska man ta till rödvin. Nej, tvi vale! BB: Ja, men choklad då?
Lika nyttigt det, om man ska tro rubrikerna. AG: Det borde väl han veta, murvel som han är, hur
mycket man kan tro på rubriker. Karies lär väl bli resultatet av det om jag får tro nåt. Det hela är
säkert en lobbyinsats från tandläkarskrået. Nej, här gäller att stålsätta sej och vara beredd på det
värsta. BB: Ja, lycka till då. Själv går jag hem och läser en god bok. AG: Hmpff!
Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

VARFÖR
FÖRKASTA DET
SOM ÄR BRA...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
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ISTÄLLET
FÖR ATT ÄNDRA
PÅ DET SOM ÄR
DÅLIGT!!!

SVÅRIGHETSGRAD 3 AV 5

Foto: Erik Hoppe
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av Erik Hoppe

RÄTT LÖSNING TILL DETTA KRYSS FINNER DU PÅ SIDAN 34
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Söndagen den 28 oktober kl 16.00
Bettans Konferenscenter i Stöndar

Boteåparlamentet efterlyser
fotografier till nästa utgåva av
Boteåalmanackan
I

I
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I

I
I

I

Öppettider: Tisdagar
14-20 + när vävstugan
är öppen torsdagar 18-21
och i samband med kurser i huset
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I

Se annons sidan 19
för ytterligare info!

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 Föreningsbanken, Posten eller skolan, så är de också
välkomna. Du får givetvis tillbaka Ditt foto,
så snart att vi har fotat/scannat av det. Hör av
Dig till: Kerstin Sjögenbo, 600 87 eller Bo
Asplund, 602 94

I

I
I

Årets mässa äger rum lördagen den
3/11 i Sunnersta Folkets Hus kl 11-14
I

Om Du vill medverka med Dina alster,
är Du välkommen att anmäla Dig till
Laila Lindholm 0612-602 48, 070-636 61 04,
lailalindholm@telia.com

I

Hyra 50 kr/bord
Anmälan till Laila
Lindholm, 070-636 61 04
eller Kristina Strand, 070-643 84 71
(Anmäl gärna innan den 19/9)

Rensa förråden och kom och sälj!
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Joshua Ronestjä
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Nya storlekar av Boteåtröjan finns nu till försäljning
hos Handlar´n och på Biblioteket. Pris 70 kr/st
Öppettider hos Handlar´n:
Mån-fre 10-18
Lör-sön 10-15

I

Passa på att visa vad ni kan
och sälj kanske också en del!

I

I

- Fikaförsäljning av klass 6 på Kalknäs skola -

I

I

I

Kostnad för att ställa
ut är 50 kr per bord
Det finns plats för
max 25 utställare

I

Välkommen på loppis
i Sunnersta
Folkets Hus
lördagen den
29/9 kl 11-14

I

Middag med dans på
Rixdan i Björkå till

I

I

I

I

Lördagen den
6/10 kl 18.30
Maten föranmäls och är bindande. Ni andra, som enbart vill dansa, är välkomna
kl 21-01. Anmälan görs till:
Annica Svensson, 0620-320 75 eller sms:a
till 073-066 30 47
Välkommen/Björkå Samhällsförening
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I
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VILL DU GÖRA NÅ´T KUL PÅ MÅNDAGAR?
ÄR DU MELLAN 7 OCH 13 ÅR? PERFEKT!
Kom då och spela INNEBANDY!
...för nu drar vi igång säsongen igen.
- Start: Måndag 24/9 - Tid: 18.00-19.15
- Plats: Kalknäs gymnastiksal
- Ta med egen klubba
Vi spelar, fikar och har en kort samling
NYA OCH GAMLA SPELARE
JÄTTEVÄLKOMNA!!
Einer och Bosse
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Minnesgudstjänst med
ljuständning i Boteå kyrka
Lördagen den 3/11 kl 14
Vi bjuder på glögg
Välkommen!
Boteå kyrkoråd

Hembakat Tunnbröd!

I

Jag bakar fortfarande tunnbröd i Björkå,
men håller nu istället till på min gård.
Har dessutom utökat med hårt tunnbröd.
Ring för beställning eller kom gärna in då
jag skyltar vid vägen.
Siv, 0620-322 31 & 070-225 60 08
Välkomna!

I

ÄLGMIDDAG
Sunnersta Folkets Hus
Lördagen den 27/10 kl 19
Dans till
I

I

I

Entré 180 kr inkl middag, kaffe + kaka
Förköp hos Handlar´n + Cecilia på
073-066 04 04 - Biljettförsäljning
t o m den 20/10

I

I

Tiramisu

(4 portioner)
+ 2 ägg + 4 msk strösocker
+ 2 msk amaretto eller marsalavin
eller konjak eller annan likör
+ 225 g mascarpone (italiensk färskost) eller 150 g kesella (10%)
+ 2 dl vispgrädde som vispas
+ 12 savoiardikex (italienska söta kex)
eller sockerkaka skuren i tunna skivor
+ 1,5 dl starkt kaffe (1,5 dl vatten +
4 tsk néscafé) + 2 msk kakao

Botebladets 26:e recept är en efterrätt.
Receptet är inlämnat av Martin Hellgren i Följa, bl a springvikarie i köket
på Vallänge. Flera av ingredienserna
finns att köpa hos Handlar´n. Lycka till
och smaklig måltid! P.S. Välkommen att
bidra med ett eget recept!

1.) Ta fram en form som passar, ca 15 x 20 cm, eller större. Tiramisusmeten ska inte,
men kan ändå flyta ut, så ta helst en form som inte är för stor. 2.) Lägg äggulorna i en
skål och tillsätt sockret. Vispa sedan till en jämn och ljusgul smet. Tillsätt mascarpone
och amaretto och rör försiktigt till en jämn blandning. Vispa äggvitan till ett hårt skum
och rör ned försiktigt i blandningen. 3.) Häll kaffet i en vid djup tallrik. Doppa kexen ett
i taget i kaffet och lägg sedan det blöta kexet i en form. OBS! När du doppar, doppa
bara en jättekort stund, ca 1-2 sekunder och bara på undersidan av kexet. Det ska inte
bli genomblött. 4.) Lägg de 6 första kexen på botten av formen. Bred ut hälften av
mascarponesmeten ovanpå. Sikta över hälften av kakaon. Lägg på de sista 6 kexen och
bred på sista hälften av mascarponesmeten. Låt stå i kylskåp till serveringen, minst 1
timme men gärna längre. Precis innan servering siktar du över resten av kakaon.

TIRAMISU
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FÖRENINGSBREV

J

ag heter Sten Johansson och har blivit ombedd att skriva några rader om mig själv
och mitt liv. Det får bli fram till cirkeln med Boteå slöts hösten 1968. Jag är folkskollärare till yrket, men jag har även två jordbruk, varit mycket involverad i trav,
haft fotografering och jakt/fiske som mina fritidsintressen, samt skrivit trettioen (31)
böcker. De handlar om Styrnäs-Boteå och sträcker sig från 1888-2009 och de är till 9095% sanning.
Mitt liv börjar i min mormors lilla stuga i Törsta, Undrom. Mamma var ogift och hade
haft svårigheter med att få min pappa att gå med på födelsen, men med envishet lyckades
hon få genomföra födelsen och även några månader senare bli gift med min pappa. Äktenskapet varade livet ut. När jag fötts, hade det kommit två tanter till förstföderskan med
”förning”, bestående av en sagogrynssoppa med russin i. Tanterna hette Sollander och
Byström.
Min uppväxt präglades av en enorm fattigdom på alla plan, utom min mors kärlek till
mig. Min far var inte alls förtjust över min tillkomst och han försökte flera gånger att
misshandla mig, men mamma gick emellan. Vi flyttade till Lo och fick bo i en föderåstuga
med ett kök och en liten kammare. Möbelmanget var ytterst sparsamt med en liten kökssoffa, köksbord, fyra rangliga stolar och någon sorts säng i kammaren. Pengar fanns det
aldrig, utom till sprit, vilket förvånat och förvånar mig ännu den dag som idag är.
Skolgången var besvärlig, eftersom jag alltid måste försvara min fars supande och
uppträdande på olika föreställningar. Oftast med slagsmål, fast jag avskyr våld. Men
pappa var trots allt förutseende. ”Du skall läsa vidare!”, var hans motto. Jag ville inte, men
tvingades att fortsätta på samrealskolan i Kramfors, eftersom mina betyg inte räckte för
att komma in på Bollsta samreal. Jag mobbades ständigt på de mest otrevliga vis som
tänkas kan. Det var fyra stycken ynglingar från årskurs fyra, som hade bestämt sig för
att göra mina skolår till ett verkligt helvete. Vilket de lyckades med. Jag skall ta ett enda
exempel. Jag tordes aldrig gå på toaletten på rasterna, men min klassföreståndare lovade
att jag fick gå på hans lektioner. Jag kan inte för mitt liv begripa att han inte tog tag i
själva problemet, men icke. Jag gick i årskurs ett, hösten 1954. Jag fick smyga mig iväg
för ett toalettbesök och satt på toaletten, när jag hörde fyra målbrottsbasar komma in
och börja rycka i dörrarna. ”Vi vet att du sitter här. Öppna!!!” Jag kröp ihop, skakande av
skräck när de försökte att öppna dörren. Det gick inte till en början, men till sist hade de
lyckats slita dörren från gångjärnen och kom in. Jag minns särskilt ledaren. Han var klädd
i flott överrock och tillhörde Kramfors högre stånd. Gula svinläderhandskar, med vilka
han krafsade upp min avföring och smetade in mig från huvud till midja. Sedan försvann
de skrattande och vrålande. Jag försökte hjälpligt tvätta mig och torkade mig med min
gråblå, ribbstickade långkalsonger, innan jag sprang till bussen och rymde hem. Jag gråter vid minnet. Men jag lyckades få min realexamen med ett nödrop, bl a C i matematik,
och jag svor på att aldrig mer ta i en bok.
Men olika skeenden gjorde att jag kom in på folkskoleseminariet i Linköping
och tog min examen 1968. Ett av mitt livs lyckligaste ögonblick. Cirkeln slöts,
när jag fick min första tjänst vid Kalknäs skola, tillsammans med Emma
Kjerlander och Artur Jakobsson. Ett fantastiskt första år som lärare,
med bara ljusa minnen. Jag blev även spelande tränare för Undroms IF
fram till den match som satte stopp för min fotbollskarriär. Jag bröt
sönder mitt högra knä och det förföljer mig ännu i skrivande stund. Om
mitt författarskap kan man titta på min hemsida www.kebbeforlaget.com

Sten Johansson, f d lärare på Kalknäs och Para skolor
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