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Thomas Larsson har
gått utanför boxen

Holmsbon Thomas Larsson är
vd för Box Whisky. SIDAN 8
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Birgitta Blomén har
ofta baktankar

Grillomsbon Birgitta Blomén förser Boteå med bröd. SIDAN 21

Tacksamt nog kom även Vård- och
Glädjen i bygden blev givetvis stor när beskedet äldrenämnden i Sollefteå fram till
kom att Vallänge skulle bli kvar. Särskilt stor blev att en nedläggning av Vallänge inglädjen bland boende och personal som äntligen te var ett hållbart alternativ för
kunde andas ut. Ett smärre under hade skett!
framtiden.
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Övrigt innehåll:
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Björkåbon Anders Bergman äger
Multrå Industri AB. SIDAN 10
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Anders Bergman
bromsade Draken

SIDAN 3

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!
Det gör stor skillnad när det gäller tidningens fortlevnad!
Att Botebladet inte har samma möjlighet
som dagstidningarna att förmedla dagsfärska nyheter torde vara ganska självklart
för de flesta. Men givetvis är det lite frustrerande att som redaktör, via krigsrubriker,
ena dagen meddela att Vallänge är på väg
att läggas ned, för att nästa dag konstatera
att kommunen kovänt och bestämt sig för
att låta det bli kvar. Så kan det gå när nyhetsflödet inte är i fas med utgivningarna.
På samma sätt kan det kanske tyckas obegripligt att drygt två månader efteråt ha
detta som förstasidesnyhet i tidningen.
Det känns dock viktigt att få dokumentera
händelsen för tidningens framtida läsare.
Och visst är det väl underbart att boendet
blev kvar! Undrens tid är inte förbi! Det betyder så mycket för bygden! Därför ett stort
tack till alla Er som var med och kämpade
emot nedläggningsplanerna! Nu får vi äntligen lite arbetsro att istället jobba vidare
på att säkra Kalknäs skolas framtid.
Nästa nummer av Botebladet kommer
ut vecka 9-10 och sträcker sig maj månad ut.
Ha en riktigt skön och välsignad vinter
och väl mött på alla de trevliga och intressanta satsningar som bygden har att erbjuda!

Rolf Ronestjärna, chefredaktör
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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 22/2 2013
Notera detta datum
i Din planering!

M

itt namn är Carina Sandvik och tänk att nu är det
äntligen min tur att få äran att skriva i Botebladet (ler).
När jag och min son Anton flyttade hit 2004, var jag
full av förväntningar över vårt nya liv som skulle börja.
Flytten från Stockholm gick snabbt och valet var inte så
svårt med tanke på att jag har mina rötter i Dorotea och
att jag visste att mina föräldrar skulle flytta tillbaka till
Norrland. Jag kommer ihåg att jag ringde Eva Lhådö den
1 april och berättade för henne att jag skulle komma upp.
Hon trodde att det var ett aprilskämt. Eva och Uffe Lhådö är förövrigt mina bästa vänner. Vi har ett gemensamt
förflutet från våra yngre år.
Ett tag bodde jag i lägenheten ovanför Handlar´n i
Undrom, men 2006 bestämde jag mig för att investera
i mitt lilla röda hus i Lännäs. Det har jag inte ångrat en
sekund. Mina bästisgrannar, säger jag bara (ler). Det är
en så otroligt bra stämning och sammanhållning i Lännäs,
där alla bybor faktiskt bryr sig om varandra. Vi har fester,
firar varandra på högtider, samt att vi har vår årliga byresa som vi gör tillsammans. Med andra ord; vi bryr oss
om varandra.
Det är klart att livet för mig, som ensamstående mamma, kanske inte har varit så lätt alla gånger och det kanske inte riktigt gick som jag tänkt mig efter det att jag
flyttade upp, men jag försöker göra det bästa möjliga
för Anton, som är ”hela mitt liv”.
Just nu så sitter jag mellan två arbeten, dvs jag är arbetslös, så jag tar då tillfället i akt att nyttja arbetsförmedlingens utbud av utbildningar. Ibland kan jag känna
mig lite less, men det brukar gå över ganska snabbt. Så
nu är det till att jaga, så att företagen får upp ögonen
för mig och att jag finns här och är villig och jätteintresserad av att få arbeta igen.
Mina planer för framtiden är att bita mig kvar här i
Lännäs. Anton behöver en trygg grund att stå på och jag
tror att Undrom kan ge honom det. Jag
kan säga att jag är så otroligt tacksam
över att jag har så många fina vänner
som finns runt mig och stöttar mig när
det blir tungt. Så samtidigt får denna
lilla berättelse ge mig chansen att tacka
alla underbart vackra människor som
alltid funnits vid min sida.

Carina Sandvik, Lännäs

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Inom kort tar Bettan Norberg farväl till det som har varit hennes arbetsplats under 48 år.

Bettans Konferenscenter
seglar vidare under ny flagg
De nya ägarna, från södra Sverige, tar över anläggningen den 1:a december
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n av Boteås verkliga institutioner är på väg att gå i graven, nämligen Bettans Konferenscenter
i Stöndar. Nu är det dock inte fullt så dramatiskt som kanske det låter, eftersom det enbart
handlar om ett ägar- och namnbyte och likaså om en förändring av verksamheten. Fastigheten
har nämligen i dagarna sålts till köpare från södra Sverige.
Men även om den välkända siluetten blir kvar i bygden, så är det ändå något av en epok som går
i graven. Ända fram till 1981 fungerade lokalerna som lanthushållsskola, då de övergick till att bli
en kursgård driven i Metalls regi. 1995 köptes kursgården av Bettan Norberg, som sedan dess, på
ett förnämligt sätt, har drivit anläggningen som ett konferenscenter. Bettan har dock jobbat på anläggningen sedan 1964 och har m a o därmed fått vara med om samtliga faser i dess omfattande historia. Nu står dock ett nytt skede för dörren...
Konferenscentret har, sedan några år tillbaka, legat ute för försäljning och ett antal olika intressenter har kommit och gått. Boteåparlamentet har
också bistått med hjälp och stöd i processen.
Till sist dök dock den köpare upp, som äntligen
förstod vilken enorm utvecklingspotential som
anläggningen verkligen har.
Den 1:a december tar de nya ägarna över
driften av anläggningen. Det har spekulerats en
del om vilken typ av verksamhet som fortsättningsvis kommer att bedrivas i Stöndar. I nästa
nummer av Botebladet hoppas vi både kunna
presentera de nya ägarna och berätta om deras
framtidsplaner för anläggningen.
Anrika Bettans Konferenscenter har fått ny ägare.
av Rolf Ronestjärna
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Boteåparlamentets ordförande Pia Hedberg gratulerade, tillsammans med Parlamentsledamöterna Bo Asplund och Ingrid Wiking, Vallänges gäster och personal med smarrig prinsesstårta.

Vård- och äldrenämnden ändrade sig och lät Vallänge bli kvar
Glädjen och tacksamheten är stor bland boende, personal och bygdens folk

Mari Åslund, Helgum: - Verkligen bra,
eftersom det även behövs mindre enheter
likt Vallänge!
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Eva Forssén Lhådö,
Grillom: - Utan tvekan
är detta det bästa beslut
som Vård- och äldrenämnden nånsin tagit!

Eva Hellström, Bjärtrå: - Jättebra att dom
som bor här inte ska
behöva skickas nån annanstans!
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bland händer det som ingen egentligen kanske har vågat hoppas på. Som t ex att Sveriges herrlandslag i fotboll skulle, på drygt 30 minuter, lyckas att ta in ett till synes hopplöst fyramålsunderläge på bortaplan mot fotbollsnationen Tyskland. Men mirakel kan faktiskt ske, när en sammansvetsad grupp människor går samman och, istället för att resignerat kasta in handduken, tillsammans
kämpar och ger allt.
För visst var det väl ändå något av ett mirakel, när Vård- och äldrenämnden i Sollefteå kommun
plötsligt drog tillbaka sina långt gångna nedläggningsplaner för Vallänge särskild boende i Grillom.

Karin Ronestjärna,
Undrom: - Det var jättebra, både för bygden
och de äldres skull, att
vi fick behålla Vallänge!
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Det var högst oväntat och anmärkningsvärt
och det fanns nog egentligen inte på kartan.
Men glädjen och tacksamheten blev inte desto mindre när beskedet, om att Vallänge skulle bli kvar, kom. Det är därför bara att gratulera och lyfta på hatten för Vård- och äldrenämnden, de är verkligen värda en eloge att
de lyssnade och tog till sig de argument som,
under resans gång, fördes fram från bygden
och som bl a presenterades via Boteåparlamentets skrivelse och via olika inlägg på bygdens hemsida på www.botea.se. Det var likaså hedervärt och strongt av dem att de också var beredda att skrota sina långt gångna
planer, när de till sist insåg att ett nedläggningsbeslut inte var hållbart. Ett sådant age- Den här gången smakade det extra gott med tårta.
rande inger givetvis förtroende och respekt! Men samtidigt finns det kanske anledning att höja ett
litet varningens finger. I det protokoll, från mötet den 12/9 då nedläggningsplanerna skrotades, står
det nämligen följande: ”Vård- och äldrenämnden beslutar att inte genomföra någon av de åtgärder
som förvaltningen föreslår. I övrigt beslutar nämnden att uppdra till förvaltningen att fortsätta
översynen av de minsta boendeenheterna.”
Frågan om Vallänges eventuella nedläggning har i princip engagerat hela bygden och det torde
också vara en av anledningarna till att utgången blev som den blev. Tillsammans förmår nämligen
många mycket. Sedan var det ju naturligtvis inte heller direkt något fel på timingen, när det gällde
den reportageserie som Mittnytt hade i anslutning till att beslutet skulle tas. Inte heller lär nog alla de böner som uppsändes, under processens gång, ha inneburit något negativt. Det är viktigt att man
använder sig av alla resurser och även tar vara på den hjälp som man kan få från olika håll...
På ett eller annat sätt skulle de flesta i bygden ha berörts av en nedläggning. Beskedet om att
Vallänge skulle få bli kvar torde därför ha mottagits med stor glädje av de allra flesta. Naturligtvis
var detta tvunget att uppmärksammas och firas på något sätt! På förekommen anledning for därför
representanter från Boteåparlamentet, med ordförande Pia Hedberg i spetsen, till Vallänge för att
gratulera boende och personal med tårta. På plats var det idel glada miner och det var inte utan att
det kändes lite extra högtidligt. Flera uttryckte tacksamhet över att orosmolnen äntligen hade skingrats och att framtiden åter kändes hoppfull och ljus.
av Rolf Ronestjärna

Kerstin Wiberg, som gav ett gripande vittnesbörd i Mittnytts reportage, låter sig väl smaka av tårtan.
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Mrs Margaret Dongo gjorde ett exklusivt besök hos makarna Anita och Sture Harning i Undrom.

Världsberömd frihetskämpe
från Zimbabwe besökte Boteå
rbetslösheten i Zimbabwe, i sydöstra
Afrika, ligger på mellan 80-90% och
fattigdomen är därför väldigt stor. I
år har landet även drabbats av svår torka. Örnsköldsviks FN-förening har sedan i början på
1990-talet bedrivit en rad mindre biståndsprojekt riktade mot skolor i Zimbabwe, bl a genom
satsningen Operation Syskonskola, där ett antal högstadieskolor runt om i Sverige under flera
år har avsatt en dag för jobb ute i samhället och
på så sätt samlat in pengar. Via 47 olika projekt
i Zimbabwe har man bl a kunnat bygga förskolor,
borra efter vatten, ordna med elektricitet, bygga
toaletter och informera om aids.
Kvinnorättskämpen och förre parlamentsledamoten Mrs Margaret Dongo har, sedan 1996,
varit kontaktperson och projektkoordinator i
landet. Enligt tidningen Allehanda har hennes
arbete inspirerat och påverkat andra människor
och organisationer, inte bara i Zimbabwe utan
också över hela Afrika, och hon finns idag med Mrs Margaret Dongo är känd över hela världen.
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Enligt Wikipedia stod Mrs Margaret
Dongo i begrepp att utmana Robert Mugabe om presidentposten på 90-talet

ZIMBABWE
Statsskick: Republik
Yta: 390 580 km2
Huvudstad: Harare (ca 1,7 miljoner invånare 2010)
Högsta berg: Inyangani (2 595 möh)
Invånarantal: 12,6 miljoner (2010)
Invånare/km2: 33,5
Naturlig befolkningsökning: 0,8% (2010)
Medellivslängd: Kvinnor 46 år och män 45 år
Religion: Syncreter 50%, kristna 25%, inhemska
religioner 24%, muslimer och annan 1%
Läs- & skrivkunnighet: 89%
BNP/invånare: Ca 5 000 kr (2011)
Naturtillgångar: Kol, guld, platina & andra mineraler
Viktigaste exportvaror: Guld, bomull, stål & tobak
Valuta: Zimbabwisk dollar
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på listan Fredskvinnor i världen. Hennes arbete
ska även ha inneburit förbättringar för kvinnor
och hon har likaså öppnat upp för andra kvinnor
att ta en plats i landets parlament. I höst har hon,
på Svenska Institutets bekostnad, besökt Örnsköldsvik för att bl a besöka de skolor som deltagit i satsningen för att där berätta om verksamheten, men också för att, tillsammans med styrelsen i FN-föreningen, kunna utvärdera de olika
projekten i landet. ”För oss är det viktigt att vi
hittar rätt projekt, att vi gör rätt saker. Vi tänker
att vi ska göra saker som är hållbara”, sade
Mrs Dongo nyligen i en intervju i Allehanda.
Ett av områdena man valt ligger i de östra delarna av Zimbabwe, nära gränsen till Mozambique
och drygt 50 mil från huvudstaden Harare. Man
valde att utgå från individernas kunskap och liv
och utifrån det funderade man hur man skulle
kunna hjälpa dem att utvecklas.
I samband med Mrs Dongos vistelse i länet,
anordnades även en tur till Undrom, närmare bestämt till Anita och Sture Harnings sommarbostad nere vid älven. Kopplingen är den att Sture
råkar vara kassör i Örnsköldsviks FN-förening.
För fem år sedan berättade Botebladet (se höstnumret 2007 på www.botea.se) om paret Harning
och det borde därför inte behövas någon ytterligare presentation. Dock förtjänar det att påminnas om att de båda blev utsedda till 2006 års Västernorrlänningar.
av Rolf Ronestjärna

Anita Harning och Mrs Margaret Dongo tillsammans med delar av styrelsen i Örnsköldsviks FN-förening.
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Verkställande direktören Tomas Larsson torde se ljust på framtiden för Box Destilleri i Bjärtrå.

Boteåbon Tomas Larsson basar över
världens nordligaste whiskydestilleri
Det relativt nystartade destilleriet har redan väckt uppmärksamhet inom branschen
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otebladet har som policy att försöka hålla sig inom Boteås gränser när det gäller reportage
och artiklar, framförallt när det handlar om företagspresentationer. Men när det finns särskilda skäl, händer det dock ibland att tidningen gör undantag från denna oskrivna regel. Detta
reportage, från Box Destilleri i Bjärtrå, passar in på den beskrivningen, eftersom företagets verkställande direktör, Tomas Larsson, faktiskt har sin hemvist i Holm.
Egentligen var väl undertecknad, som stolt och inbiten helnykterist, kanske inte den ultimate skribenten för ett dylikt reportage. Men han kände sig dock nödgad att ta sig an uppdraget, när hans besökande och whiskyintresserade skolkamrat från förr propsade på ett besök. Och med facit på hand
var det kanske inte så dumt, eftersom det visade sig bli både ett intressant och berikande besök på
den imponerande anläggningen i Marieberg.
Det har redan hunnit gå två år sedan det gamla förfallna kraftverkshuset i Marieberg genomgick
den genomgripande förvandlingen från ställverk till whiskydestilleri. Det hade hunnit förflyta sex

Box whiskydestilleri ligger fantastiskt vackert beläget vid Ångermanälvens östra strand.
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Mats de Vahl, som är delägare i företaget, guidade förtjänstfullt sina två gäster genom lokalerna.
år från idé till genomförande, när de stora destilleringskärlen äntligen släppte ifrån sig de allra första dropparna alkohol. För idékläckaren Mats de Vahl var detta givetvis ett
stort och väl emotsett ögonblick.
Sedan dess har verksamheten snabbt rullat på och trots
att den första lagringen inte är klar förrän om drygt ett år
(vätskan måste nämligen lagras i tre år för att överhuvudtaget få kallas för whisky), så har företaget redan hunnit väcka
stor uppmärksamhet bland branschfolk och man har även
nått mycket framskjutande placeringar i de olika blindtest
som man har medverkat i. Företaget är m a o i allra högsta
grad på gång och det mesta tyder på att verksamheten stadigt
kommer att öka med tiden. Idag består personalstyrkan av
åtta personer, varav hälften jobbar inom produktionen, men
antalet anställda på marknadssidan, försäljningssidan och
Whisky kräver tre års lagringstid.
lagret förväntas att öka på sikt.
Att producera whisky är något av ett hantverk, där själva grundprocessen är densamma som vid
ölproduktion och där huvudbeståndsdelarna i drycken består av vatten, malt, socker och jäst. Valet
av jästsort är inte helt oviktigt när det gäller slutprodukten, upplyser destillerichefen Roger Melander
om, när vi passerar förbi hans tillhåll. Idag producerar man 700 liter destillerad dryck per dag, men
tanken är att försöka öka produktionen något framöver genom att skaffa ytterligare ett jäskar. ”Men vi
kommer att förbli ett litet destilleri, för vi har valt att koncentrera oss på kvalitet istället för kvantitet. För det är där vi kan konkurrera med andra”, säger Mats de Vahl.
av Rolf Ronestjärna

Det gamla nedlagda kraftverket från 1912 visade sig vara helt perfekt för whiskyproduktion.
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Anders Bergman startade Multrå Industri AB vid årsskiftet 1995-96 och äger idag halva företaget.

Multrå Industri AB är ett företag
som sakta men säkert växer
Fantasin och innovationskraften är mycket stor hos Multrå Industri AB
ultrå Industri AB startade 1995. Först höll man till i en lokal på gamla mejeriet i Sollefteå.
Efter ett halvår blev dåvarande Multrå skola till salu och efter flytten dit har man behållit
verksamheten där. För närvarande har aktiebolaget tre anställda; Anders Bergman, Johan
Lundgren och Stefan Rolén. Som mest har man varit fem anställda. Det hela började med att försvaret behövde bromsbelägg till stridsflygplanet Draken. När asbest blev förbjudet, kunde de tidigare leverantörerna inte erbjuda en tillräckligt bra produkt längre. Björkåbon Anders Bergman,
som vid den tiden jobbade på bromsbandsfabriken i Långsele, var en av dem som antog utmaningen
att tillverka bromsbelägg till Draken. Bromsbandsfabriken var inte intresserade av detta, utan sa: ”Ska
ni hålla på med det, så får ni göra det på fritiden.” Det blev startskottet till Multrå Industri AB.
Under årens lopp har man konstruerat och tillverkat en mängd olika produkter. Det har rört sig
om verktyg för enstaka specialuppdrag, legotillverkning av komponenter som ingår i andra företags
produkter och tillverkning av egna alster. Man har många uppdrag från vattenkraftverk, som kontinuerligt behöver underhåll. Vid millennieskiftet övertog man även ABB Nordkomponents verktygsavdelning. Den senaste månaden har Anders överhuvudtaget inte varit i Multrå, utan varit ute på kraftverk och jobbat med underhåll av turbiner.
Vid förra årsskiftet blev man också ombud för Hydroscand. Det innebär att man nu kan tillhandahålla hydraulkomponenter och hydraulolja, samt tillverka hydraulslangar. Dessutom säljer man
också motoroljor, glykol och skruv. Under årens lopp har man tillverkat en mängd olika produkter
för de mest skiftande ändamål. På kontoret finns en stor tavla med fotografier på saker man gjort.
Från en liten plåtbit, som försvaret köpte som granatsäkring, till en containerlyft som ska klara containrar på tolv ton. Till kraftverksindustrin har man tillverkat såväl små plåtshims, som en stor flyttbar fräs för att kunna göra nya kilspår i de jättelika axlar som håller vattenturbinerna på plats.
Anders Bergman berättar att han även har renoverat tornuret på Multrå kyrka. Urverket var
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slitet efter många års drift och några reservdelar gick inte att hitta. Så det blev att tillverka nya, en
utmaning som Multrå Industri AB inte tvekade att anta. Hela den gamla skolan är fylld med metallbearbetningsmaskiner, med vilka man kan tillverka det mesta inom branschen. Fantasin och innovationskraften saknas inte heller, så Multrå Industri AB kan anta många nya utmaningar.

Johan Lundgren löder komponenter till ett ultarljudsverktyg.
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Stefan Rolén står vid svarven och jobbar.
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av Erik Sundberg

De nyinflyttade Boteåborna Isak och Carola Brymark är båda väldigt idrottsintresserade.

Carola och Isak Brymark har
funnit sig väl tillrätta i Boteå
Vänligt och trevligt bemötande på skolan fick dem att besluta sig för att flytta till Boteå
arola, Isak och Piga Brymark bestämde sig i maj att flytta från Tåsjö till Boteå. Det är en
glad och sprallig familj som är lätt att få kontakt med. Detta gör att vi i Boteå får glädja oss
åt ett tillskott av energi till bygden.
Carola gick på gymnasiet i Dorotea. Efter det gick hon en yrkesförarutbildning i Vännäs – en
bra utbildning som man alltid kan ha nytta av. Efter några år blev det lärarhögskolan i Östersund
och Härnösand med examen i Ma/No åk 1-7. Vilket hon sedan har kompletterat med Sv, En, esteforts. nästa sida
tiska ämnen och idrott, eftersom det är bra med full kompetens i alla ämnen
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när man vill jobba på en byskola. Carola arbetade i 22 år på Kyrktåsjöskolan, 18 år i åk F-3 och
fyra år i åk 4-6. Hon trivs med att arbeta med barn och ungdomar.
Carola har parallellt med att undervisa i idrott varit aktiv inom de flesta idrotter: Volleyboll, fotboll, innebandy, tävlingssimning, friidrott, ingenting har varit främmande för henne. Ishockey har
hon inte utövat själv, men det har alla barnen gjort i hennes ställe. Idag är hon med på Zumban i
Sunnersta Folkets Hus och skidorna åker på så fort det finns tillräckligt med snö.
Isak är en glad kille som har smält in bra i åk 6 på Kalknäs skola. Han gillar idrott och har för
avsikt att spela fotboll i UIF. Om det skulle inträffa att UIF skulle möta Tåsjö BK vill han däremot
spela med Tåsjökillarna. Nu i höst har han engagerat sig i insamlingen av pengar till klassresan,
som ska gå av stapeln i slutet av maj, genom att baka en mängd med olika sorters kakor tillsammans
med mamma. Dessa har han sedan, tillsammans med klasskamraterna, varit med om att sälja i bl a
Sollefteå.
När Carola och Isak hade bestämt sig för att flytta från Tåsjö, gick de ut på nätet för att se vad som
kunde vara intressant. De sökte på nätet efter tjänster på en byskola i närheten av Sollefteå, där
Carola har en syster. Isak har två äldre syskon; Anja, som går på hockeygymnasiet i Örnsköldsvik
och Jakob, som går på fiske och skogsbruksgymnasiet i Östersund, vilket gör att Sollefteå kommun
ligger mitt i mellan. Inledningsvis tyckte båda att Resele var ett bra alternativ och de hade i stort sett
bestämt sig, när Isak hittade ett veckobrev på Kalknäs skolas hemsida som han visade Carola. ”Det
var som om jag hade skrivit det själv!”, säger Carola. Intresset var väckt och i slutet av maj åkte
de för att titta på skolan och omgivningarna. Båda två fick ett mycket gott mottagande från lärare
och elever på skolan, så de kände sig hemma från början. Det visade sig att det fanns möjlighet att
hyra en lämplig bostad i Offer, nästan precis vid Tvärflöjtens busshållplats, så det blev ungefär lika
lång resväg till Anja och Jakob. Det gjorde Boteå ännu mer attraktivt. Efter besöket åkte de hem
till Tåsjö för att fundera. Carola hade sökt andra jobb, bl a på Nipanskolan där hon också blev erbjuden en tjänst. För att hitta det perfekta alternativet listade Isak och Carola positiva och negativa
argument för de olika alternativen. Flest plus fick Kalknäs skola, och därmed Boteå, p g a att alla
lärare och elever tog emot Carola och Isak på ett så föredömligt sätt. Dessutom var skolans lokaler
fina. Så trots den bättre tjänsten på Nipanskolan, valde Carola Kalknäs skola. Isak fick sista ordet
när det gällde boendet, så det blev Kalknäs och Offer. Fotbollsplan, hockeyrink, idrottshall, skoterspår, skidspår var stora bidragande orsaker (tycker i alla fall Carola), samt att ”Skolan kändes
nästan som hemma”, som Isak uttrycker sig.
Idag känner sig Carola som en i gänget på skolan, vilket är en eloge till lärarna. Både hon och
Isak trivs jättebra på skolan och i bygden. Naturligtvis saknar Isak sina gamla kompisar, men de
kommer då och då på besök och han hälsar även på i Tåsjö med jämna mellanrum. Carola saknar
närheten till vatten och ett stort hus med stor trädgård. Hon saknar även de egna fåren och de inhyrda
hönsen som gick på deras marker i Tåsjö. Så småningom har de dock för avsikt att skaffa ett eget
hus med allt vad det innebär.
av Ulla Bodin

Precis som Isak och Carola har Piga, deras Australian Shepherd, funnit sig väl tillrätta i Boteå. Hon gillar redan grannkatten mer än Tiger och Rufsan, familjen Brymarks egna katter.
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De flesta av de närvarande på medborgardialogen deltog på ett eller annat sätt i samtalet.

Intressant medborgardialog
hölls på Kalknäs skola
Gapet mellan kommunpolitikerna och Boteåborna krymper för varje möte
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orsdagen den 1:a november hölls åter en s k medborgardialog på Kalknäs skola, initierad
av de styrande politikerna i Sollefteå kommun. På plats var, förutom de lokala socialdemokratiska politikerna, Elisabet Lassen, kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen, John
Åberg, ordförande i Vård- och äldrenämnden, Åsa Sjödén, ordförande i Barn- och skolnämnden
och Sven-Erik Bodén, ordförande i kommunfullmäktige.
Inledningsvis samtalades det en del om Vallänge och de tillresta gästerna konstaterade att man
slutligen hade kommit fram till att en nedläggning av Vallänge skulle ha fått alltför stora konsekvenser
för bygden och framförallt för de boende på enheten. ”Varje enskild individ måste ha rätt att själv
bestämma var man ska bo nånstans”, konstaterade Elisabet Lassen. Boteåparlamentet bjöd, kvällen till ära, på prinsesstårta för att gratulera de tillresta gästerna för deras beslut att låta Vallänge bli
kvar. Elisabet Lassen berättade att det var första gången som de överhuvudtaget var med om något
liknande.
Samtalet gled därefter in på sommarens försök med gratis bussåkning inom kommunen. Elisabet
Lassen berättade att man ännu inte hunnit göra en utvärdering av försöket, men att det mycket väl
kan komma att bli ett liknande upplägg nästa sommar.
Därefter togs frågan om Kalknäs skola upp och Åsa Sjödén informerade, med anledning av de
besparingskrav som finns, om de personalneddragningar som är planerade. I dagsläget finns det
nämligen ett förslag om att den 1,5 tjänst som finns i skolans kök ska minskas med 0,25 och att även
en lärartjänst ska bort. Laila Lindholm, som jobbar i skolans kök, påvisade vilka allvarliga konsekvenser som detta kommer att få för skolan. Ännu är dock ingenting spikat, men tio nya elever på skolan
skulle dock innebära en oförändrad personalstyrka, enligt Sjödén.
av Rolf Ronestjärna

Marie-Louise Andersson (t v) ledde dialogen. Gästerna gladde sig åt att bli bjudna på tårta.
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Ellinor Landmark och Samuel Pettersson är väldigt nöjda med sitt husköp och med flytten till Boteå.

Ellinor och Samuel köpte sig
ett hus i centrala Undrom
De purfärska Boteåborna tycker att de bor centralt och har nära till allting
oteå har åter haft förmånen och glädjen att välkomna ytterligare en härlig barnfamilj till
bygden, nämligen paret Ellinor Landmark och Samuel Pettersson, som i juli köpte och
flyttade in i Anna Normans hus i Undrom. I familjen ingår även sonen Arvid 3 ½ år, den
finska lapphunden Elsa, katterna Shorty och Maja, samt dryga dussinet höns.
Ellinor berättar att hon ursprungligen kommer från Gustavsberg i Stockholm. Där jobbade hon
bl a med ungdomsgrupper i Svenska kyrkan innan hon flyttade norrut till Umeå, för att där läsa
teologi vid Umeå Universitet. Efter två år påbörjade hon en 5-årig jägmästarutbildning. Det var
för övrigt där som hon och Samuel träffades och blev ett par. Det har hunnit gå sex år sedan dess.
Tre år in på utbildningen välsignades paret med en liten Arvid och Ellinor fick därmed lov att göra
ett studieuppehåll. Sedan två år jobbar hon som forskarassistent på Sveriges Lantbruksuniversitet
i Umeå och i höst har hon veckopendlat mellan hem och jobb. Hennes målsättning är dock att, någon gång i framtiden, slutföra sin jägmästarutbildning.
Samuel är född och uppvuxen i Bösta, ca två mil sydväst om Umeå. Han berättar att han har ett
ganska brokigt yrkesliv bakom sig. Han har bl a jobbat som lagerarbetare och taxi- och lastbilschaufför. Efter att han genomgått jägmästarutbildningen vid Umeå Universitet fick han, i december 2012,
jobb som virkesköpare hos SCA i Sollefteå. I samband med det hyrde familjen ett hus i Granvåg.
Drömmen om att skaffa något eget fanns dock hela tiden i tankarna och Ellinor berättar att hon
kontinuerligt plöjde igenom husannonserna på nätet. Annonsen på deras blivande hus väckte genast
hennes intresse och av nyfikenhet for man till Undrom för att se huset live. Framförallt var det läget
på huset som attraherade. När det dessutom visade sig att de inte längre hade möjlighet att fortsätta
hyra huset i Granvåg, blev det extra angeläget för dem att hitta ett annat boende. Det var en spän14
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nande tid innan de hade bestämt sig för huset i Undrom och innan affären hade gått i lås.
Både Samuel och Ellinor tycker att de har fått mycket hus för pengarna och deras jägmästargener
har också fått sin beskärda del med tanke på det skogsparti som ingick i köpet. Ellinors pappa, som
kom upp från Stockholm för att bistå med råd och hjälp, konstaterade genast att köpesumman inte
hade räckt till mycket mer än till anslutning av vatten och avlopp nere i Stockholm.
Samuel berättar att han tycker om att vara ute på tomten och pula med lite av varje och att ett av
hans intressen är att producera egna knivar. Även Ellinor tycker om att arbeta med sina händer,
hennes stora intresse är nämligen att spinna ull till garn och att därefter sticka åt sig själv, familjen
och åt andra. Hon är med i Hantverksgruppen i Sollefteå och hon är även aktiv inom föreningen
Amningshjälpen, där hon ställer upp med rådgivning och även sitter med som suppleant i styrelsen
nere i Stockholm.
Ellinor och Samuel har bara positivt att säga om sin nya tillvaro i Boteå. ”Det är supermysigt
att bo här och hittills trivs vi jättebra. Alla har varit jättetrevliga och välkomnande”, säger de
unisont. De har även, så sakteliga, mer och mer börjat komma in i bygden. Båda tycker att det
känns roligt att de har flyttat till en bygd där det händer mycket och de ger samtidigt uttryck för
vilja engagera sig i bygdens föreningsliv framöver. Likaså upplever de att bygden har väldigt mycket att erbjuda på många områden. ”Det finns egentligen allt vad man behöver i bygden...utom
bensin förstås”, konstaterar Samuel och tillägger att han gärna skulle kunna tänka sig att engagera
sig för ett återöppnande av Macken, om det fanns fler som ville ställa upp och hjälpa till. ”Personligen är det inget stort problem för mej att det saknas bensinmack i byn, eftersom jag jobbar i
stan, men det skulle givetvis vara en bra service att ha i bygden”, resonerar han vidare, samtidigt
som han erbjuder sig att vara spindeln i nätet om det finns fler som kan tänka sig att stå med på en
jourlista för Macken. Samuel kan nås på telefon 070-278 19 25.
Avslutningsvis tar vi tillsammans en liten rundtur på tomten och gör bl a ett litet inhopp hos
hönsen, som även de var med i flyttlasset i somras. Idag har de 15 äggproducerande höns, varav
fem är inlånade. Till en början fick dessa gå fritt på tomten, men när en snokande räv började visa
ett osunt intresse för dem, tvingades Ellinor och Samuel att bygga en nätinhägnad. När sedan en närgången vråk raggade upp ett par av hönorna, så fick det även bli ett nättak. Botebladet ber att få
hälsa de nya invånarna välkomna till bygden!
av Rolf Ronestjärna

Ellinor Landmark och Samuel Pettersson tillsammans med Arvid och finska lapphunden Elsa.
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Sigge Åman

Sigge Åman har jobbat i skogen under i princip hela sitt liv
I detta nummer av Botebladet porträtteras Björkåbon Sigge Åman
jörkåbon Sigvard Åman, eller Sigge som han föredrar
att kallas, har bott i bygden sedan 1966. Sigge föddes
1930 i byn Grönåsen, som ligger ca en mil norr om
Björksjön, som yngst i en syskonskara av fyra och varav två är
i livet idag. Båda föräldrarna kom från byn Åkvissla, ca en
halvmil norr om Björksjön. Pappa Berner jobbade i skogen
för Björkå AB. På vintern drog han timmer med sin häst och på
sommaren handlade det för det mesta om reparationsarbeten.

FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
- Tidigare jobboverallen, idag
ingenting
speciellt.
Sån är jag:
Sån
- Jagär
harjag:
alltid
- Frugan påstår att jag är
snäll och hjälpsam.
Tre föremål jag skulle ta med
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Tre föremål jag skulle ta
mSågverketdarbete
&
med till en öde ö:
vävstolen.
- Transistorradio, bok och yxa.

Under ett antal år körde Sigge sin egen skotare i skogen.
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Jag blir glad när:
-jag
Barn,
barnbarn
och barnträffar
barnbarne..
barnsbarn kommer på besök.
Någon jag gärna vill träffa:
- Våra grannar Helge och Eivor Höglund, som idag är borta.
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Mamma Jenny, som var en strävsam och hårt arbetande kvinna, var hemma och tog hand om barnen
och skötte om gården, som härbärgerade hästen, en gris, samt några kor och får. Det fanns varken vatten eller el på gården. Redan tidigt fick syskonskaran vara med och hjälpa till hemma med bl a
veden, slåttern och potatisen. ”Man skulle bara hjälpa till, det var så på den tiden”, minns Sigge.
Sommartid tillbringade barnen mycket av sin fritid med att fiska och bada i Rävsjöån. ”På vintern
var det skidor för hela slanten.” Trots att byn Grönåsen inte bestod av speciellt många hushåll,
hade man ändå en låg- och mellanstadieskola bestående av tre klasser. När Sigge skulle börja i klass
fem tvingades dock skolan att slå igen, eftersom elevantalet endast uppgick till fyra elever. Efter
två års skolgång i Backsjön kompletterades utbildningen med ett år i fortsättningsskola.
Efter avslutad skolgång började Sigge, precis som pappan, att jobba i skogen för Björkå AB. På
vintern handlade det om virkesavverkning och på sommaren för det mesta om ”meterved”. 195051 gjorde han sin militärtjänst på I 21 i Sollefteå. I den vevan träffades han och blivande livskamraten Anna, som var från Skorpedstrakten, och de blev strax ett par. 1953 gifte sig Sigge och Anna
i Eds kyrka och bosatte sig därefter i Grönåsen. 1958 kom enda barnet Gunnar till världen.
Efter lumpen återvände Sigge till jobbet hos Björkå AB, där han fortsättningsvis kom att jobba
som traktorförare och lastbilschaufför. Under den perioden, någon gång i mitten på 50-talet, provade
han även på att jobba ett år för Statens Järnvägar, men återvände till skogsarbetet p g a otrivsel.
1966 flyttade familjen till Holm och i samma veva tog SCA över majoriteten av Björkå AB:s skog.
1974 flyttade man in i det nybyggda huset i Björkå och samtidigt införskaffade Sigge en egen processor för skogsavverkning och startade samtidigt firma, där SCA även fortsättningsvis kom att begagna
sig av hans tjänster och kompetens. En bit in på 80-talet sålde Sigge processorn och köpte istället en
skotare (se bild på föregående sida), som han kom att köra fram till dess att han gick i pension 1995.
Livet har för Sigge, i mångt och mycket, handlat om jobb och han har egentligen aldrig haft tid för
så mycket annat. Idrott har dock varit ett av hans stora intressen under resans gång, även om han
själv inte har varit aktiv inom någon idrott. Istället har han följt och följer han med stort intresse med
i vad som händer på området, speciellt framför TV:n. Fotboll, ishockey, skidor och skidskytte är
några av favoritsporterna. Hans stora idrottsintresse har också smittat av sig på sonen Gunnar (eller
är det kanske rentav åt andra hållet), som under många år har varit en av eldsjälarna i Undroms IF,
och även på barnbarnen Jenny, Mattias och Joel. Både Mattias, som jobbar som gymnastiklärare
på Kalknäs skola, och Joel har ju nått stora framgångar inom fotbollen. Karriärer som både Sigge
och Anna med stort intresse har följt och tagit del i. Joel har ju t ex den gångna säsongen spelat i
Sollefteå GIF:s lag i division 2.
forts. nästa sida

Ett av Sigge Åmans stora intressen i tillvaron är att läsa böcker och då allra helst deckare.
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Under mer än 50 år har Sigge även varit en inbiten och hängiven älgjägare. För några år sedan
hängde han dock för gott upp bössan på väggen. Nu för tiden kopplar han istället av med att lösa
korsord och läsa böcker, där framförallt deckare hör till favoritläsningen. Högtidsstunder, för både
han själv och hustrun Anna, är givetvis när barn, barnbarn och barnbarnsbarn hälsar på. Då trivs
de båda! Trivts har även Sigge gjort med att bo i Boteåbygden. ”Vi har trivt väldig bra här i Björkå
och vi har alltid haft trevliga grannar”, säger han avslutningsvis.
av Rolf Ronestjärna

Nästa år har Björkåborna Anna och Sigge Åman varit gifta i 60 år. Botebladet säger grattis i förskott!

Färgglad fiskgratäng
(4 portioner)

600 g torsk- eller hokifilé
1 tsk salt + 1 krm svartpeppar
Potatismos
8-10 potatisar
2 msk smör + 2 äggulor
½-1 tsk salt + 1 krm svartpeppar
Sås
2½ dl matlagningsgrädde
1 dl ajvar relish + 1 dl riven ost

Botebladets 28:e recept är en fiskgratäng.
Receptet är inlämnat av Bettan Norberg på Bettans Konferenscenter.
Samtliga ingredienser torde finnas att
köpa hos Handlar´n. Lycka till och smaklig måltid! P.S. Välkommen att bidra med
ett eget recept!

1.) Dela fisken i portionsbitar, salta och peppra. Lägg fiskbitarna i mitten
av en smord ugnssäker form.
2.) Potatismoset: Skala potatisarna och koka dem mjuka i lättsaltat vatten.
Häll av vattnet och mosa potatisarna tillsammans med smör och äggulor.
Smaka av med salt & peppar. Spritsa eller klicka moset längs formens kanter.
3.) Såsen: Vispa ihop grädde och ajvar relish. Häll blandningen över fisken och strö över osten. Gratinera mitt i ugnen i ca 20 minuter. Garnera
med persilja.
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FÄRGGLAD
FISKGRATÄNG

BOTEÅPARLAMENT

ET

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 det 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 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 som tidigare: botebladet@botea.se

Just nu finns det tre lediga lägenheter på pensionärshemmet i
Undrom och tre på Vallänge (enligt Solatums hemsida den 25/11).
Kanske är detta något för Dig, som eventuellt har funderat på att
flytta till något mindre. Kolla gärna med Solatum på 0620-68 28 50.

OBS. Lägenheten på bilden är dock inte ledig.

Hör av Dig till Boteå Utvecklingsgrupp om Du känner till nåt hus som är till
salu eller står tomt i Boteå. Det finns nämligen fortfarande en del barnfamiljer
som kan tänkas vara intresserade av att flytta hit och som därför söker boende. Tag även vara på möjligheten att hitta och annonsera ut hus via Boteåparlamentets hemsida på www.botea.se. Kontaktpersoner: 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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Sammanlagt 19 bybor, varav tre ganska nyligen inflyttade, infann sig vid årets Byating.

Boteåparlamentet höll Byating
på Bettans Konferenscenter
Omfattande verksamhetsår för Parlamentet
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öndagen den 28:e oktober inbjöd Boteåparlamentet till sitt årliga Byating och som
vanligt höll man till på Bettans Konferenscenter i Stöndar. Förhandlingarna leddes av Parlamentsledamoten Laila Lindholm som, tillsammans med övriga närvarande, kunde konstatera
att Parlamentet hade haft ett omfattande verksamhetsår (se protokoll på www.botea.se). Tacksamt
nog beviljades styrelse och kassörer ansvarsfrihet och Byatinget avslutades med Bettan Norbergs
välkänt välkomponerade smörgåstårta.
av Rolf Ronestjärna
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Laila Lindholm agerade ordförande i mötet.

Efter mötet lät sig Byatingets deltagare väl smaka av smörgåstårtor gjorda av Bettan Norberg.
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Birgitta Bloméns Brödboa visade sig bli något av en turistattraktion när den öppnade i somras.

Det råder ingen som helst brist
på företagsamhet i Boteå
Birgitta Bloméns Bröboa i Grillom har blivit ett uppskattat inslag i bygden
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ngen har väl kunnat undgå att märka skylten, som annonserar försäljning av hembakat bröd, som
sitter vid vägkanten hos Bloméns i Grillom. Det var i juni som Brödboa slog upp dörrarna, där
det något annorlunda konceptet är självbetjäning och där betalning läggs i en liten bössa. Initiativtagaren Birgitta Blomén berättar att alltfler bybor och förbipasserande har börjat att upptäcka
hennes lilla hobbyprojekt. ”Sommaren gick över förväntan. Speciellt var det mycket turister som
stannade till och handlade och fotade”, säger hon och berättar vidare att hon tillhandahåller mjukt
tunnbröd (gräddat på gjutjärnshäll), rulltårta med lingonmos och egenproducerad lingonsylt. Framöver
kommer även maken Lasses fågelholkar att erbjudas till försäljning.
av Rolf Ronestjärna

Boteåborna behöver aldrig riskera att bli brödlösa eftersom Brödboa har öppet dygnets alla timmar.
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Efter den jämna och tuffa bataljen på Bohedsvallen kunde både föräldrar och ungdomar pusta ut.

Tuff föräldramatch på Undroms IF:s fotbollsavslutning
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Fotbollsavslutning ägde rum på
Bohedsvallen den 16:e september
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et var en härlig höstdag och
solen stod högt på himlen när
den stora avslutningsmatchen
mellan föräldrar och barn/ungdomar ägde rum på Bohedsvallen.
Det var en ovanlig match som spelades på div 3-planen, med betydligt fler
än 22 spelare på plan. Föräldrarna hade
t ex två målvakter, medan ungdomarna
ställde in ett mindre mål i det stora, så
att deras inte än fullvuxne och talangfulle
målvakt skulle få spela under, för hans
del, vanliga förhållanden. Föräldrarna
hade fyra eller fem avbytare, medan ungdomarna, i tur och ordning, spelade lagvis F12, P11, P14, med byte ungefär var
10:e minut. Matchen varade i två 30 minuters perioder och slutade 5-4 till ungdomarna...tror jag. Vissa hävdar att det
blev 4-4! Trots denna lilla tvist verkade
det som om alla trivdes och hade roligt.
Åldersspannet på deltagarna i matchen var stort. Här po- Efteråt fick samtliga ungdomar korv,
serar de två äldsta, Bo Höglund och Lennart Johansson, dricka och ett diplom.
tillsammans med Jonathan Backlund som var yngst.
av Ulla Bodin
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Det blev läskigt värre när Botaton inbjöd barn och ungdomar till Halloweenfirande i Botatonhuset.

Rysansvärt Halloweenfirande ägde rum i Botatonhuset
Botatons Halloweenfirande på allhelgonadagen samlade 30-talet barn och ungdomar

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA
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tmosfären var osedvanligt skräckfylld och ödesmättad i Botatonhuset, när Botaton anordnade Halloweenfirande lördagen den 3:e november. Utanför huset brann marsaller och en
skräckinjagande pumpa, med ett brinnande ljus inuti, välkomnade. I hallen satt en riktig
skräcködla och tog emot entréavgift och inne i själva lokalen svävade en mängd varelser, i åldrarna
7-10 år, planlöst runt. För den som så ville, fanns det möjlighet att dansa disco eller så kunde man
bara chilla runt det digra godisbordet som stod uppdukat.
Vid 20-tiden byttes de yngre gastarna ut mot äldre årgångar. Här var det dock betydligt färre som
hade bemödat sig att pynta sig i kvällens tema. Kanske behövdes det inte. För dessa anordnades det
senare under kvällen en nattvandring med, vad man får förmoda, en hel del skrämmande inslag. Med
tanke på det uppenbart stora intresset kring arrangemanget, så torde det vara fullt möjligt att det
återkommer nästa år.
av Rolf Ronestjärna

Frida Åslund, Caroline Bergman och Dan Stenström. Adrian, Zorine och Lovisa hade klätt upp sig för kvällen.
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Gunilla Lundström och Karl-Gösta Långberg stannade till vid Åsa Fredrikssons loppisbord.

Fullt hus när höstens loppmarknad hölls i Sunnersta
Trängseln var inledningsvis stor kring borden
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edan några år tillbaka brukar det anordnas
två loppmarknader per år i Sunnersta Folkets Hus. Höstens loppis ägde rum lördagen den 29:e september. Den här gången var det
extremt mycket folk i faggorna och Botebladets
antikexpert hade jämt schå att hitta en ledig parkeringsplats på planen utanför. Laila Lindholm,
Boteås allt-i-allo och ansvarig för loppiset, berättar att det var folk som var på plats och ville börja
handla redan en timme före utsatt tid, felaktigt
hänvisande till att tidningsannonsen angett en tidiKlass 6 stod som vanligt för fikaförsäljningen. gare starttid.
av Rolf Ronestjärna

Även en hel del gamla biblioteksböcker såldes. Tjugoen bord trängdes om utrymmet i lokalen.
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Jenni och Harry Lygdman, med barnbarnet Tony, hade en hel del smått och gott på sitt bord.

Kreativiteten flödade på hantverksmässan i Sunnersta

Tretton bord hade gott om utrymme i lokalen.
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en årliga hantverksmässan i Sunnersta
Folkets Hus brukar äga rum allhelgonahelgen. Så var också fallet i år, närmare
bestämt lördagen den 3:e november. Årets mässa
blev dock kanske inte riktigt lika välbesökt som
tidigare års, vare sig när det gällde utställare eller besökare. Trots det, verkade de flesta glada
och nöjda över dagen, berättar Laila Lindholm,
en av dem som höll i mässan. Hursomhelst är det
ju en trevlig gemenskapsform där byborna har
möjlighet att träffas, umgås och byta tankar med
varandra.
av Rolf Ronestjärna Klass 5 sålde till förmån för sin skolresa.
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Företagsamheten är stor bland Boteåborna

Samuel Pettersson och Ellinor Landmark.
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ARKIVBILD

Alfred Johansson fick en hel del nya vänner i samband med sin spännande resa till Mexiko.

Lennart och Alfred Johansson
gjorde äventyrsresa till Mexiko
Solskensresan till Karibien erbjöd både
rekreation och kulturupplevelser

Lennart och Alfred fick rejält med fisk på fisketuren, varav en del tillagades och serverades på kvällen.
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våras, när vissa av oss fortfarande kanske behövde dra på sig långfilsingarna för överhuvudtaget kunna våga sig ut, låg andra och glötte i 26 gradigt vatten på andra sidan jordklotet.
Egentligen var inte Mexiko förstahandsvalet
när det gällde resmål för Lennart och Alfred Johansson i Rista. Nej, då tyngdpunkten med resan
var tänkt att ligga på bad och snorkling, så hade
Röda havet varit ett något bättre alternativ, efter-

ARKIVBILD
ARKIVBILD

som området kanske är något av världens bästa
när det gäller just snorkling. Vad som dock fick MEXIKO
det att väga över till Mexikos fördel, var de up- Statsskick: Republik
2
penbara skillnaderna i vattentemperatur vid den Yta: 1 960 258 km
Huvudstad: Mexico City (ca 8,8 miljoner invånare
tiden på året.
Efter en del research fastnade Lennart och 2009 - 21 miljoner i storstadsområdet)
Alfred för Mexiko och Karibiska havet, närmare Högsta berg: Pico de Orizaba (5 700 möh)
bestämt den lilla ön Isla Mujeres ca åtta kilome- Invånarantal: 112,3 miljoner (2010)
2
ter nordost om Cancún (se karta) på Yucatánhalv- Invånare/km : 57,3
Naturlig befolkningsökning: 1,2% (2010)
ön. Ett beslut som de är mer än nöjda med.
Flygresan mellan Stockholm och Cancún av- Medellivslängd: Kvinnor 78 år och män 73 år
handlades på nätta tolv timmar och båtresan ut Religion: Katoliker (82,7%), protestanter (9,7%)
Läs- & skrivkunnighet: 93%
till ön på ca 20 minuter.
Givetvis kom den två veckor långa vistelsen BNP/invånare: Ca 80 000 kr (2011)
att i mångt och mycket handla om bad och snork- Naturtillgångar: Guld, silver, zink & andra metaller
ling, eftersom Isla Mujeres erbjuder fantastiska Viktigaste exportvaror: Industrivaror & olja
badstränder. Inte minst Playa Norte, på öns nord- Valuta: Mexikansk peso
sida, en strand som utsetts till en av Mexikos
bästa och som är känd för sin vita sand, sin blå
himmel och sitt klara och turkosblå vatten med
sikt på över tio meter.
Men väl på plats passade Lennart och Alfred
även på att se sig omkring i omgivningarna. Bl a
gjorde man en heldagsutflykt till Chichén Itzá,
ett av Mayakulturens fästen beläget ca 19 mil
sydväst om Cancún. Platsen finns med på Unescos världsarvslista och blev 2007 utsedd till ett
av världens sju nya underverk. På vägen dit gjorde man även ett intressant stopp vid en cenote,
som är ett djupt hål eller slukhål och är karakteristiskt för Mexiko och Centralamerika. Dessa
hål skapas då kalkstensberggrund rasar samman
och synliggör grundvattnet. I Mayariket användes
de i samband med religiösa offer.
En annan dag följde far och son med ut på
spännande djuphavsfiske. Fiskelyckan var god,
speciellt för Alfred som lyckades att landa fem
fiskar i båten, bl a en 20 kilos Amberjack som
han drog upp alldeles själv. På ett och samma
kast lyckades han dessutom med konststycket att
kroka tre tonfiskar. ”Fisketuren var en häftig upplevelse och det är roligt att ha varit med om nåt Alfred gillade verkligen besöket vid öns delfinarium.
sånt”, summerar Lennart.
En annan av resans verkliga höjdpunkter var
besöket vid öns delfinarium, där både Lennart
och Alfred fick möjlighet att leka tillsammans
med tama delfiner. En aktivitet som i allra högsta
grad uppskattades av Alfred.
Annars tillbringades mycket tid med att softa,
äta gott och umgås med övriga hotellgäster, som
till övervägande del bestod av nordamerikaner.
av Rolf Ronestjärna Lennart och Flipper bytte hemligheter med varandra.
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Handlar´n i Undrom är oerhört betydelsefull för både bygdens utveckling och fortlevnad.

Handlar´ns priser står sig bra i jämförelse med butikerna i tätorten
Pernilla Landberg i Boteåparlamentet har gjort en intressant prisjämförelse
isst håller ni väl med mig om att vi bor helt underbart här i Boteå, med en levande landsbygd, äldreboende, skola, föreningar och företag. Just i dag vill jag visa hur mina tankar går
kring ett väldigt viktigt företag i bygden. Inte bara för att vi kan handla det mesta där, allt
från glödlampor till lördagsgodis, men även för att det är en samlingspunkt i byn. Vem kan inte hålla med mig om att går man in på Handlar´n en lördag, så är det alltid någon där som man känner.
En dag stannade jag upp och pratade med Liselott Schöllin på Handlar´n och hon berättade något väldigt intressant för mig, nämligen att om alla i bygden handlar lokalt i Undrom, för 100 kr i
veckan, så skulle bygdens affär vara säkrad. Nu menar jag inte att den är nedläggningshotad, men
ibland kanske det vore värt att stanna till på Handlar´n och köpa lite där också. Liselott berättade
även att de inte kan köpa in kemiska preparat, t ex tvätt- och diskmedel, schampo m m, till samma
låga pris som en stor kedja kan och därför kommer de alltid att vara dyrare på de sakerna. Men kanske hela Boteå kunde börja använda sig av tvättnötter istället, eftersom det är både miljövänligt och
fritt från kemikalier. Jag har inte fått klart för mig ännu om det blir rent eller om det luktar gott om
kläderna, men miljövänligt är det.
Utöver att man får billigare priser i stan, så har Handlar´n något som stadsbutikerna aldrig kan
konkurrera med och det är ett vänligt familjärt bemötande. Alla känner mer eller mindre personalen
i butiken och man behöver inte leta efter dem om man har en fråga, för de står bakom kassan och
hjälper mer än gärna till när man ber om det. Den servicen får man inte i stadsbutikerna, utan vissa
gånger får man vara glad om man hittar någon att fråga, för den i kassan är alltid upptagen. Flertalet
gånger har både jag och andra blivit dåligt bemötta av personal i stora butiker.
28

Själv handlar jag gärna ”hemma” och jag handlar mer än gärna närproducerad mat, såsom kött
och grönsaker. Jag köper alltid ägg på Handlar´n, som kommer från Nordmalings hönseri och har
bra pris (54,90 för 30 ägg, alltså 1,83 kr/st). Ägg brukar vara dyrare i de större affärerna. Mjölkprodukter och smör köper jag oftast från våra egna bönder, d v s Norrmejerier. Jag handlar gärna
någon tidning då och då och finns den på Handlar´n så köper jag den där, annars kan man säga till
och då tar de hem den åt dig. Det gäller även andra produkter. Dessutom har Liselott som policy
att inte ta hem varor som de blir för dyra på.
Sedan kan jag även berätta att Handlar´n är ett litet andningshål för mig personligen. För när
jag får chansen att lämna hemmet, en stund på kvällskvisten, är det skönt att få kryssa mellan hyllorna i lugn och ro och att få byta några ord med personalen när jag packar påsen. I stora affärer blir
jag lätt stressad och till jul och midsommar håller jag mig helst därifrån, eftersom jag inte tycker
om att stå i kö. Fast självklart handlar jag även i stan, när man ändå har ett ärende dit.
Nu över till lite siffror! Enligt skatteverket får man 18.50 kr/mil när man reser till och från jobbet. Denna siffra är för låg tycker jag, med tanke på att bara bensinen kostar nästan 15 kr/liter. Så
i mitt exempel nedan räknar jag med 20 kr/mil. Jag räknar likaså med att det är 2,7 mil mellan Remsle och Handlar´n, vilket medför en resekostnad på 108 kr tur och retur. Siffrorna i min undersökning är på varor som är av samma märke, men givetvis finns det även andra märken hos Handlar´n. Väljer man t ex att köpa ost
från Garant, så är den billigare än Arlas ost. När
jag var och kollade upp priser i butiken tittade
jag på Lundgrens köttfärs, som Handlar´n har
i sin frys. Det är av närproducerat kött och
köttfärsen är billigare, med sina 75 kr/kg,
jämfört med NylénsHugosons familjepack
som kostade 87,38 kr/kg på ICA.
Nu hoppas jag att just du tänker till
nästa gång du ska åka till stan och handla. Vad skulle det kosta dig i framtiden
om inte Handlar´n skulle finnas i bygden? Vi är beroende av affären för att
ha en levande landsbygd, likaså av skoMatkasse
lan, Vallänge och de olika företag som
Vara
Handlar´n Ica Remsle
kämpar på. På samma sätt av jordbruSocker
23,90
19,90
ken, som ser till att vi har öppna marker.
Norrgott (smör)
31,00
30,90
Vår lilla by har ju faktiskt tre stycken
Mjölk Norrmejerier
10,00
9,50
bönder som levererar mjölk till NorrmeWienerbröd
7,00
7,90
jerier. Utöver det har vi flera köttproKöttfärs kr/kg
82,25
87,38
ducenter och inte att förglömma vår egen
Fryst blomkål 450g
22,50
23,90
Hildas Trädgård, som förser oss med
Frysta ärtor Findus
21,90
18,90
närproducerade och ekologiska grönsaÄpplen Royal Gala
34,90
22,90
ker. Dessutom lockar vi folk som vill
Ost Arla
99,00
79,90
flytta hit genom att visa vilken aktiv bygd
Mjöl Kungsörnen
14,90
13,90
vi är, med alla olika nätverk som finns
Fil
11,00
10,90
i bygden.
av Pernilla Landberg
Bacon
15,90
12,90
Tvättmedel
39,50
29,90
Potatis (2 kg påse)
24,90
23,90
Makaroner Kungsörnen 21,90
18,90
Diskmedel Yes
26,90
19,90
Lösviktsgodis kr/hg
8,90
7,90
SUMMA
496,35
439,38
Med bensin
547,38
29

FOTO: ÅSA ERIKSSON

Genom återställningen av Björkån skapar man ytterligare områden där fisken kan leka.

Omfattande återställning av
Björkån har påbörjats
Återställningen minskar risken till framtida översvämningar av åns nedre delar
jörkån sträcker sig över 40 km, från Bredtjärn uppströms Backsjön ner till mynningen i
Ångermanälven. Björkån är utpekad som ett nationellt värdefullt vattensystem. Under senare
delen av 1800-talet byggdes här en vattensåg och ett ångdrivet träsliperi för tillverkning av
pappersmassa. Vattenkraften räckte till för två slipstenar och sex pappersmaskiner. Det var det första
träsliperiet i hela Norrland. Allt virke till fabriken och sågen flottades på Björkån. Det som inte sågades gick vidare ut till älven.
Våren 1919 kom vårfloden med häftiga regn. Vattnet steg i Björkån, flottningsdammarna efter
Björkådalen sprängdes och vattnet växte med våldsam kraft. Vårfloden tog med sig allt i sin väg.
Träsliperiet följde med ut i Ångermanälven. Ingen människa kom till skada, utan alla hann sätta sig i
säkerhet.
Flottning var under tidigare århundraden en förutsättning för att timmer skulle kunna transporteras
från avverkningstrakt till förädlingsverk. För att öka timrets framkomlighet i vattendraget så rensades
och förbättrades flottlederna. Stora stenar togs bort, bottnen jämnades ut och grövre stenmaterial
schaktades upp på stränderna. Ledernas sträckning rätades även ut. Det minskade vattendragens
mångformighet med en växlande bottenstruktur av forsar och höljor (fördjupning och utvidgning i
vattendrag) samt meandring (flodslingor med kraftig krökning) genom landskapet. Vattendragen
blev mer kanallika med snabbt strömmande sträckor och släta bottnar.
I dag är Björkån hårt påverkad av de kraftiga rensningar, som genomfördes i samband med flottningen av timmer. Det har gjort bottnarna kala och utan strukturer. Framför allt gjordes vattendraget
smalare, vilket gör vattendraget känsligt för höga flöden.
Sedan flera år pågår ett arbete med att återställa Björkån. Det är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Hushållningssällskapet och Sollefteå kommun. När man nu lägger tillbaka de tidigare uppschaktade stenarna i ån, med hjälp av grävmaskiner, breddar man samtidigt vattendraget där de naturliga förutsättningarna medger detta. Björkån har på en sträcka breddats från cirka 10 meter och är
nu närmare 40 meter bred. Ån har återfått sin ursprungliga bredd. Det kan upplevas som att ån blivit "stökigare" och mer svårtillgänglig efter arbetet, men det gör att vattendraget kan ta emot höga
vattenflöden utan att det blir översvämning i de nedre delarna.
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Flera århundraden av flottledsrensning har lett till att många livsmiljöer och vandringsleder
för fisk har förstörts. Nästan varje skogsvattendrag i mellersta och norra Sverige har påverkats.
Det återställer man nu i Björkån, genom att skapa fler områden där fisk kan leka. Naturgrus kommer
att placeras ut i ån, vilket kommer att ge en arealökning för laxfiskar som öring, lax och harr, men
även för lake, stensimpa och elritsa. Vattensystemet har kalkats regelbundet sedan 1987 och vattenkvalitén är i dag relativt god. Här finns t ex flodpärlmussla och utter.
”Det är väldigt sällan man kan göra riktigt bra återställningsarbeten i vattendrag, då markägare ofta har anpassat sig till det rensade vattendraget. En återställning gör ju att dom tappar
en viss skogsareal. Men i Björkån har markägarna gett oss fria händer att bredda vattendraget”,
säger Andreas Karlberg, som är projektledare på Länsstyrelsen. Det här är något ganska unikt och
tyder på ett starkt naturvårds- och fiskeintresse.
av Kerstin Sjögenbo
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Fotnot: Artikeln har tidigare publicerats på www.botea.se
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Bilderna är tagna 2010 nedanför Ormberget och visar Björkån före och efter återställningen.

Hemtjänstens flytt tillbaka till Grillom från Undrom är tänkt att få stora samordningsvinster.

Hemtjänsten har flyttat tillbaka till Vallänge
En sammanslagning av hemtjänsten och Vallänge särskilt boende har ägt rum
september 2010 flyttade Boteå hemtjänst från Vallänge till uppfräschade lokaler i Handlar´nhuset i Undrom (se Botebladets vinternummer 2010 på www.botea.se). En av orsakerna var att
man hade de flesta brukarna i Undrom och Kalknäs och att man därför ville komma närmare
dessa. Idag ser dock verkligheten annorlunda ut; antalet brukare har minskat, vilket i sin tur har medfört att personalbehovet också har minskat. För att möta de förändrade behoven flyttade hemtjänsten
därför tillbaka till Vallänge i mitten av november. Områdeschef Lennart Wallman berättar att detta,
förutom att det har positiva ekonomiska aspekter, först och främst kommer att förbättra samarbetet
mellan de två verksamheterna, när man fortsättningsvis blir en enhet istället för två. Det blir m a o
enbart en personalstyrka, där alla anställda kommer att få jobba både inne och ute, på ett rullande
schema. En lösning som, enligt Wallmans förmenande, även kommer att ge trygghet inför framtiden,
när det handlar om att få behålla verksamheten i Boteå. Boteträffen, den uppskattade dagverksamheten på tisdagarna, blir däremot tills vidare kvar i lokalerna.
av Rolf Ronestjärna
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GRRR!!!
På en av mina långpromenader passerar jag av en händelse förbi hemma hos byns mest vresige och negative inbyggare. Ute på hans gård
tycks hela bohaget stå uppställt och han är i full färd att släpa in en kökssoffa i huset. Han pustar, stånkar och kastar då och då ur sig eder
som inte lämpar sig i tryck. Min nyfikenhet får mig att stanna
till och ropa på honom, trots att jag misstänker att tillfället kanske inte är det mest väl valda.
BB: Men hallå Gubben, så det är till att höststäda!? AG: Är
han spritt språngans bakom vettet, eller!? Ser han inte att jag håller på och flyttar in!? BB: Tja, nåt
lurt verkar i alla fall vara på gång. Vad menar han med att flytta in, inte har väl Gubben flyttat från
huset!? AG: Suck! (Gubben tar fram en stor, blommig näsduk och torkar sig i pannan). Ska man
behöva förklara prexisens allt!? Har inte djungeltelegrafens bongotrummor hörts hemma hos redaktörn!? Läser han inte Boteblaskan!? BB: Nä, nu får han nog förklara lite närmare... AG: Men nog
känner han väl ändå till att dom ränkans kommunknösarna har försökt att stänga ned Vallänge!?
BB: Jo, men jag förstår inte... AG: Nä, det är ju ingen nyhet precis, det är nog fler av oss som har
anat det. När beskedet kom att Vallänge skulle läggas ned, så beslutade Gumman och jag, på stående fot, att vi skulle flytta för gott. BB: Det hade då verkligen varit en stor förlust för bygden!
AG: Det må så vara, men det är nog inte jag rätt person att uttala mej om. Dock givetvis inte en
lika stor förlust i jämförelse med om Vallänge hade försvunnit. BB: Det var nog det som jag i första hand hade i åtanke... AG: Det sista hörde jag inte. Utan Vallänge hade nämligen min och Gummans
framtid sett allt annat än ljus ut, men nu finns det åter hopp för både folk och fä. BB: Det låter bra.
Men det var ju en väldans tur att ni inte hann flytta från bygden. AG: Flytta från bygden!? Vem i hela världen har sagt nåt om att flytta från bygden!? BB: Men, jag trodde... AG: Trodde! Tro gör man
i körka! Det vore ju en klar fördel om söta redaktörn, som omväxling, kunde försöka lyssna lite på
vad folk säger. Det skulle säkert underlätta en del i hans yrkesutövning. BB: Men... AG: Vi har
inte haft nån tanke på att flytta från bygden, utan vi flyttade helt sonika ut möblemangset på gården.
Som protes, så att säga. Ska det vara så svårt att få in i skulten!? BB: Han menar protest, misstänker
jag. AG: Jag skulle råda redaktörn att gå nån annanstans med sitt misstänkande, här jobbas det!
I ett enda nu upphör samtalet och Arga Gubben återgår till sin kökssoffa. Undertecknad står konfunderad kvar en stund och försöker reflektera över vad som egentligen hände. Dock förgäves.
Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

ETT OFFER
KOSTAR ALLTID PÅ...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
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SPECIELLT
NÄR NÅN OFFRAR
SEJ FÖR HELA
VÄRLDEN!!!

SVÅRIGHETSGRAD 3 AV 5

Foto: Ulla Bodin
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av Erik Hoppe

RÄTT LÖSNING TILL DETTA KRYSS FINNER DU PÅ SIDAN 34
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SIDA
BOTEÅS HEM sidan har Du

Björkå Kontor

Annandagen den 26/12 kl 17

I

Sista öppetdag innan julhelgen är den 18 december. Vi öppnar igen den 8 januari 2013.
Om Du vill låna under tiden Biblioteket har
stängt kan Du ringa Pia Hedberg på 0620-320 44.

I

Vi bjuder på glögg och
kaffe med lussekatter

I

I

I

Familjen Ronestjärna
sjunger och spelar

I

I

I

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

I

HOLMS TRÄDGÅRD & MOHAIR
Lördagen den 22 december kl 12-15
kan Ni handla julklappar hos
mig. Jag bjuder på glögg och
pepparkakor. - Välkommen! -

I

I

Mer info på
Facebook:
zumba undrom

Zumban kommer att fortsätta i februari om minst 20
personer anmäler sig. Anmäl
Dig därför till Therese på
070-696 65 56 eller
tesszan@hotmail.com
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Boken Stabbläggarens
dotter finns att köpa på
www.adlibris.se
www.litenupplaga.se
På den sistnämnda finns det
även recensioner att läsa

I

I I

I

I
I

I

Ge bort en prenumeration eller köp
gamla nummer av

I

0612-601 23 eller
botebladet@botea.se
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Våra öppettider i Jul, Skinklotteri den 13-18 december
Nyår & Trettonhelgen Varje 200:- ger en lott. OBS! Ej ombuds22-23/12
Julafton
Adventskaffe på HandJuldagen
lar´n varje söndag
Annandagen
13/12 kl 10 Lucia kommer på besök Nyårsafton
13-18/12 Skinklotteri
Nyårsdagen
19/12
Dragning skinklotteriet Trettondagsafton
Trettondagen
VÄLKOMNA!

10-15
10-13
Stängt
12-15
10-15
12-15
10-15
10-15

verksamhet och tobak får ej överstiga halva beloppet. Dragning sker den 4:e advent.

Liselott,Dan, Elisabeth,Marie & Birgitta

Du vet väl om att Du kan göra insättningar upp till 10 000 kr i
veckan till valfritt bankkonto. Det går även att betala räkningar
och lösa in avier bank/plusgiro (i mån av kontanter).
I

I

I

I

Välkommen till årets maskinmässa i
Grillom, där ett 20-tal utställare ställer ut
maskiner för vedhantering, småskaligt
skogsbruk, skotrar, atv och fritidsprodukter. Dessutom kommer ett antal
försäljare av lokala produkter att vara på
plats. Se annonser i ortspressen närmare
inpå evenemanget.
Arrangörer: Boteå-Styrnäs LRF-avdelning
och Boteå Skoterklubb

Lediga lägenheter i f d pensionärshemmet i Björkå
Nyrenoverad lägenhet med
öppen planlösning ca 75 m2
3 rum och kök. Ledig från 1/1

I

I

Nyårskonsert i Torsåkers
kyrka nyårsafton kl 20
Välgörenhetskonsert hos
Sollefteå Amatörteater
den 5 januari

I

www.ulrikaolund.com
www.facebook.com/Ulrika.Olund.Official
www.myspace.com/ulrikaolund
I
I
I I
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i det grå eternithuset (se skyltar)
Fr o m onsdagen den 5 december
kör vi loppis för att få ihop pengar till
hopphinder för en planerad ridbana
Öppettider: onsdag-fredag 16-19dssssssssss
lördag-söndag 10-14 (Tiderna gäller tills vidare)
Fika och hembakt – Kom och fika och fynda
Välkomna!
Märta och Alva I

Kvarglömda saker
I

I

Loppis i Grillom

I

I

I

Under åren har det lämnats kvar en hel del
kläder och annat i samband med verksamhet
i Sunnersta Folkets Hus. Kolla gärna i
kapprummet när Du befinner Dig på plats
nästa gång! Utrensning kommer att ske...
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I

Kontakta Anders Bergman
på telefon 070-555 37 54

I

I

I
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FÖRENINGSBREV

ag heter Birgitta Walentin och är författare till boken Stabbläggarens
dotter, där handlingen utspelar sig i Ådalen i början av förra seklet. Min
far kom från Nyland, en plats där jag tillbringade alla mina sommarlov
och där jag tog min första körlektion . En mycket kort åktur, som efter bara
några meter slutade i grannens häck. Jodå, jag fick körkort till slut och har
sedan dess hållit mig på vägen och inte kört in i några fler häckar.
Tanken på att skriva ner det jag hört berättas om trakterna, där min far
och mina farföräldrar kom ifrån, föddes några år efter att båda mina föräldrar gått bort. Huvudpersonerna i boken är Frida och hennes vän Rut, två unga
flickor i början av förra seklet. På en dans träffar Rut storbonden Stig Fällman. Ett möte som kommer att förändra hennes liv för all framtid. När hon
upptäcker att hon väntar barn tvingar Ruts far, Albin, henne att gifta sig. Ett
äktenskap som inte borde blivit av. När Frida får vetskap om att Rut förts
till Sollefteå lasarett, beger hon sig genast dit och inser att Stig, den sympatiske lille mannen, är allt annat än trevlig.
Vi får också lära känna lanthandlare Nilsson som, förutom att sälja allt
från skoläder till snus i lösvikt och saltsill, skäller ut bygdens rallkäringar och
anordnar bröllop för Frida och hennes fästman Axel. Ett kalas där kyrkoherden, sin vana trogen, smörjer kråset rundligt och svalkar strupen med alltför
många snapsar. Nilsson, som sedan länge är änkling, träffar på en resa en lärarinna som ser sin chans att få sitt på det torra på ålderns höst. Reglerna
säger att hon måste sluta som lärarinna om hon gifter sig, men det ser hon inte som något problem och hon har redan börjat fundera på att tapetsera om
i Nilssons hus. På sågverken i Ådalen är det upprorsstämning. Bolagen tänker
sänka lönerna, trots att de gör storvinster, och i Sverige råder det brist på
livsmedel. Missnöjet sprider sig längs hela Ådalen. Tidigt en aprilmorgon 1917
samlas arbetarna utanför Östra i Kramfors. Hungermarschen mot Nyland kan
börja.
Det har varit fantastiskt roligt och lärorikt att skriva boken. Miljöerna
runt Nyland var de som var lättast att beskriva; farmors stuga, skogen och
älven och människorna. Farmor var född 1880 och blev nästan 90 år och vilar
nu på kyrkogården i Ytterlännäs. Det var farmor som kunde berätta
om gamla tider, på en dialekt så vacker och uttrycksfull att varje
ord letade sig in i mitt innersta och blev kvar. ”Å bortpå gammsåga ha dä vûrte miljö, höre ja dom säg.”

Birgitta Walentin, författare med Ådalsförflutet
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