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Ny förening bildad
i Björksjön

SIDAN 3

älkommen att ta del av ännu ett fullmatat nummer av Botebladet, Boteås egen tidning! Än en gång ett stort
tack till alla Er som på olika sätt bidragit
till tidningens innehåll och fortlevnad, antingen via reportage eller genom att ställa
upp för intervjuer!
Förhoppning inför det här numret var
att kunna presentera de nya ägarna för f d
Bettans Konferenscenter. Den förhoppningen kom dock på skam, eftersom de nya
ägarna ännu inte är på plats och inte heller
kan nås. Vi får snällt fortsätta vänta.
Det känns mycket roligt att en ny upplaga av Boteåfestivalen är under planering.
Utan tvekan sätter den Boteå på kartan och
gör även bygden ännu mer attraktiv för
inflyttning. En stor eloge till alla Er som
avsätter tid och kraft för att detta omfattande arrangemang ska kunna bli verklighet.
Ni är fantastiska! Hoppas att det även finns
fler bybor som kan tänka sig att hjälpa
till och dra sitt strå till stacken. Det krävs
nämligen ett brett och gemensamt engagemang från bygden om festivalen ska kunna
fortleva och även utvecklas. Kom därför
gärna på nästa planeringsmöte i mars!
Nästa nummer av Botebladet kommer
ut vecka 22-23 och sträcker sig augusti månad ut. OBS NY INLÄMNINGSDAG!
Ha en underbart välsignad vår och väl
mött på alla de trevliga och intressanta satsningar som bygden har att erbjuda!
Rolf Ronestjärna, chefredaktör

8
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
torsdagen den 23/5 2013
Notera detta datum
i Din planering!
Hej alla Botebor och andra läsare!

J

ag heter Tommy Ledin och bor i Lännäs. Jag fick frågan av
Rolf att skriva här och tänkte: Vad ska jag skriva om!? Funderade en stund och kom fram till att jag kan skriva om några saker som jag tycker om att göra.
Jag tycker att det är helt fantastiskt att träna barn och ungdomar i truppgymnastik. Jag började som tränare i Sollefteå GK
för drygt fyra år sedan, utan någon erfarenhet från gymnastik
mer än att jag suttit på läktaren och tittat på när Rebecka tränade.
Klubben sökte föräldrar som ville bli tränare och jag och några till
tackade ja. Vi fick gå en baskurs och sedan blev det kurser för
att få passa vid trampetthopp och tumblinggolv. På tumblinggolv
gör man allt från kullerbytta till flickflack med salto. Som tur är,
har jag hjälp av två hjälptränare som kan visa hur sakerna ska
göras. Jag kan förklara hur man ska göra, men är själv vig som ett
spett och har koordination som en halvsidesförlamad elefant.
Det som gör det så roligt, är att man förklarar och visar gymnasterna hur de ska göra, sedan får man hjälpa de att göra övningen
och se hur de blir bättre för varje gång de gör övningen, för att
till sist klara den helt utan hjälp och pass. En annan rolig sak med
detta, är att jag aldrig skulle kunna tänka mig att ensam gå ut på
golvet i en fullsatt gymnastikhall. Men när vi går ut på golvet på
en tävling, är både vi tränare och truppen så laddade och fokuserade
på det vi ska göra, att man knappt ser eller hör publiken, det känns bara så kul och spännande. På våren, när alla tävlingar är gjorda
och vi haft avslutning, känns det så skönt att släppa allt tänkande
och planerande för träningar och tävlingar.
Då kommer nästa sak som jag tycker om. Jag försöker hjälpa
Robert med målvaktsträningen i fotboll. Har redan börjat fundera
på att köra lite inomhusträning. Jag vet inte så mycket om hur man
gör, men jag brukar be Malin Bodin om hjälp och råd och hon delar
villigt med sig av det hon vet. Stort tack för det Malin! Det som
skiljer denna träning från gymnastikträningen är att även jag får
röra på mig lite, för nu ska jag skjuta, kasta och rulla bollar åt
Robert. Det blir lite mer spring än i gymnastiken, som är mer lyft.
Detta är också jättekul, fast man är inte delaktig på samma vis
när man står på sidan av planen och Robert står i målet. Det är
ändå kul att se när han gör saker som vi tränat och att det fungerar som det ska på riktigt. Så i slutet av juli börjar man plötsligt
att tänka på gymnastikträning igen. Jag börjar lägga upp en grovplan för hösten och kolla
efter tävlingar. Så har det rullat på ett antal
år nu och det är fortfarande lika kul.

Tommy Ledin, Lännäs
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Fjolårets Strandfest, under Boteåfestivalen, lockade både utsocknes besökare och folk från bygden.

Boteåfestivalen anordnas på
nytt i sommar
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jolårets braksuccé med Boteåfestivalen
borgade nästan för en fortsättning. Men
det formella beslutet togs först i samband
med ett samverkansmöte för bygdens föreningar
i Handlar´nhusets lokal den 11:e februari. Ett
par av bygdens tunga föreningar saknades, men
representanter från Boteå Skoterklubb, BoteåStyrnäs LRF, Boteåparlamentet och Boteå Båt
Karin Sellgren, till höger, slog an tonen för mötet.
Bad fanns dock på plats.
Inledningsvis hölls en utvärdering av den förra festivalen, där det framkom att de flesta arrangemangen varit lyckade, förutom kanske marknaden utanför butiken, som samlade få säljare, cykelracet
Boteå Runt, som tyvärr drabbades av dåligt väder, och tipspromenaden.
Ett definitivt program och tidpunkt, för årets festival, kunde inte klubbas, men preliminärt blir
det någon av helgerna i juli. Slutligt besked kommer att publiceras under våren på bygdens hemsida
och i nästa nummer av Botebladet. Nästa möte kommer preliminärt att hållas den 19/3, men håll
för säkerhets skull utkik efter annons på hemsidan.
av Rolf Ronestjärna
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Beslutet klubbades på föreningsmöte

Fler Boteåbor kommer att behöva vara med och hjälpa till för att den planerade festivalen i sommar ska kunna ros i land.
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Arne Forslund och Paula Gradin Lundvall bar båda på en längtan att flytta tillbaka till sina hemtrakter.

Nyinflyttade Arne och Paula
har hamnat mitt i Paradiset
De tidigare Åkersbergaborna tycker att flytten till Boteå har gett dem livskvalité
Boteå fullkomligt kryllar det av nya och fräscha ansikten, tillhörandes människor som nyligen
har flyttat till bygden. Tre av dessa ansikten tillhör det f d Åkersbergaparet Arne Forslund och
Paula Gradin Lundvall, samt den vita herdehunden Bianca, som för ganska exakt ett år sedan
flyttade in i det fräscha suterränghuset nere vid älven i Undrom.
Det visar sig att både Arne och Paula ursprungligen kommer från Ångermanland. Arne berättar
att han är född och uppvuxen i Örnsköldsvik och att han, efter avslutad gymnasieutbildning 1976,
började jobba som snickare. Förutom under en 4-årsperiod i början på 80-talet, då han jobbade som
tågmästare på SJ, har han fortsatt att arbeta som snickare. 1988 startade han egen firma, Firma
Tuaf HB, som har gått lite på tomgång sedan flytten till Undrom, då han inledningsvis fick jobb
som snickare hos NCC i Sollefteå. Idag är Arne anställd hos Parug, en annan byggfirma i Sollefteå,
och då och då far han även ned till Stockholm, för en del avslutande jobb i den egna firman. Hans
förhoppning är dock att det även ska börja rulla igång på hemmaplan och efter mer än 30 år inom
yrket, i huvudsak i Storstockholm, har Arne både goda referenser och en lång och gedigen erfarenhet
när det handlar om alla typer av nybyggnationer och renoveringar. ”Jag är öppen för alla typer av
snickarjobb!”, hälsar han.
Paula berättar, i sin tur, att hon är uppvuxen i Bollstabruk och att hon gick på skidgymnasiet i Järpen åren 1980-82. I ungdomsåren kom det att handla mycket om just skidåkning för Paula och hennes meriter i skidspåret förtjänar givetvis att nämnas. Hon kan bl a ståta med ett par pallplaceringar
på Junior-SM och hon gjorde även bra resultat som senior. Sitt skidintresse har hon fortfarande
kvar, även om det har hunnit gå tio år sedan hon åkte Tjejvasan. Nu för tiden handlar det mest om
motionsåkning och hon berömmer de fina spåren uppe vid Gålsjö, som hon har hunnit att testa.
4

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Det var i samband med att Arne gjorde ett repmöte, på I 21 i Sollefteå, som hon och Arne träffades. Heta känslor uppstod och ganska direkt flyttade Paula ned till Arne i Stockholm. Där fick hon
jobb som sekreterare på SJ:s huvudkontor. När hon och Arne separerade 1988, valde Paula att flytta
tillbaka till Bollstabruk. Väl tillbaka på hemorten fick hon jobb som trafikassistent hos Linjeflyg
på Kramfors-Sollefteå flygplats. 1993 gick dock flyttlasset tillbaka till huvudstaden, eftersom hon
sökte och fick ett jobb som trafikassistent hos flygbolaget Transwede på Arlanda. Sedan år 2000
jobbar Paula för SAS, som koordinator och hallchef för dess inrikes- och utrikesterminaler, ett jobb
som hon trivs väldigt bra med, trots att det innebär att hon inte har möjlighet att vara hemma lika
mycket som hon skulle önska. Hon tycker dock att det funkar bra med att veckopendla, eftersom Höga Kusten Airport, och även flygplatserna i Sundsvall och Umeå, ligger på ett bekvämt pendlingsavstånd från Undrom. Samtidigt sticker hon inte under stol med att hon gärna skulle vilja ha ett jobb
på hemmaplan. ”Jag skulle helst vilja vara här för jämnan”, utbrister hon. Vi får avvakta och se
vad framtiden har i sitt sköte när det gäller det...
Både Paula och Arne trivs oerhört bra med sitt nya boende, och även i Boteå överlag, och de räknar med att bo kvar i bygden i många år till. ”Det känns som om vi har hamnat i Paradiset!”, konstaterar de samfällt. ”Undrom har ett bra läge och det är nära till allt”, fortsätter de. ”Det är även
förhållandevis nära till Fjällräven Center”, tillägger Arne och flinar. De upplever båda att de, så
här långt, har blivit väldigt positivt bemötta av bygdens folk och de tycker sig ha märkt att Boteå
är en väldigt aktiv bygd, med många aktiva människor som engagerar sig för bygdens bästa. Båda
uppskattar även storligen att ha älven så nära inpå. ”Det är fantastiskt rogivande och i och med att
vattnet ständigt rör sej, så händer det alltid något nytt.” Just närheten till vatten, och även närheten till byns livsmedelsbutik, var två avgörande faktorer som fick de att bestämma sig för att flytta
till Boteå. Givetvis var det inte heller någon nackdel att huspriserna i området är mindre än en tredjedel mot vad de är i Stockholm. När ämnet Handlar´n kommer på tal, blir Paula smått lyrisk över
butiken och dess trevliga personal. Arne, i sin tur, ger i tacksamma ordalag uttryck för den goda möjlighet som älven ger honom att kunna ge sig hän åt ett av hans stora intressen; nämligen att fiska.
Sedan flytten till Undrom har han dragit upp både havsöring och gädda i vattnet utanför och hans
förhoppning är att han även ska lyckas dra upp några laxar till sommaren.
Arne och Paula har även ett gemensamt intresse; de är båda stora traventusiaster. Arne har idag
två travhästar i sin ägo och Paula har tidigare ägt en framgångsrik travhäst. Det var också deras gemensamma travintresse som på nytt förde dem samman, efter att nästan ha varit ifrån varandra i tjugo
år. Det finns ju ett utryck som heter: Gammal kärlek rostar aldrig! Detta stämmer verkligen in på
Arne och Paula. För efter att båda gått vidare till och brutit upp i sina nya relationer, som bl a resulterade i en dotter för Arne, råkade de springa på varandra på Solvalla Travbana 2007 och helt plötsligt och oväntat tändes kärlekslågan på nytt! Och på den vägen är det...
av Rolf Ronestjärna

Det var tack vare en annons på nätet som Paula och Arne fick nys om strandvillan i Undrom.
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Carin Bodén och Isak Landberg har känt sig mycket välkomna sedan de flyttade till bygden.

Carin Bodén och Isak Landberg
fastnade direkt för Boteå
somras flyttade det in ett par med en
liten kille, vid namn Albin, i SvenErik Erikssons f d hus i Valla. Paret
heter Carin Bodén och Isak Landberg.
Carin är född i Kalmar men växte upp
i Sollefteå, där släkt på mammans sida
finns (Bodéns Trädgård). 18 år gammal
flyttade hon från Sollefteå, men för tre år
sedan flyttade hon tillbaka till hemkommunen för att ge sonen Albin en lugn och
trygg uppväxt. Carin jobbar inom handikappomsorgen, parallellt med att hon studerar på komvux. Vad detta kommer att
leda fram till vet hon dock inte.
Sommaren 2009 tillbringade Carin
och Albin i Näsåker och där träffade de
Isak. Han föddes på Gotland och växte
upp i Järna och Södertälje. Våren 2009
flyttade han till Ångermanland för att
plugga till brandman på räddningsskolan 11-årige Albin har bara positiva saker att säga om Boteå.
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Den nyinflyttade familjen tycker att de har kommit till en fantastisk bygd
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på Sandö. På helgerna bodde han i Näsåker, i ett hus som han hade hyrt av sin syster. Från början
var de särbos, Carin och Albin bodde i lägenhet i Sollefteå medan Isak bodde i Näsåker. De började
söka efter hus i Näsåker, för att kunna flytta ihop, men efter ett års letande hade de ännu inte hittat
”sitt” hus. Då utvidgade de sökområdet och så småningom hittade de huset i Valla. Det var kärlek
vid första ögonkastet! Dessutom var läget passande för Isak, eftersom han jobbar i räddningstjänsten,
både i Sollefteå och Kramfors.
Albin valde att gå kvar på Vallaskolan under höstterminen, men resorna och skolans storlek
gjorde att dagarna blev långa och att han var för det mesta trött. Strax före jul berättade han att han
ville byta skola. Han hade spelat innebandy på måndagarna under hösten och där hade han lärt känna flera Boteåkillar i samma ålder. Carin och Albin gjorde ett besök på Kalknäs skola, där de blev
väldigt vänligt bemötta, vilket gjorde att Albin blev ännu säkrare på sitt val att byta skola. När det
blev terminsbyte kom Albin till Kalknäs och nu är han en mycket gladare kille, som får sova längre
på morgnarna och som är hemma i rimlig tid på eftermiddagarna. Han har även fått många nya kompisar, som han ofta tar hem.”Det är bästa skolan i hela världen och vi bor i ett fantastiskt hus!”
Hela familjen trivs jättebra i det nya huset. Isak tycker om att meka med saker som det finns ett
praktiskt syfte med, vilket är bra om man har ett eget hus i den här storleken. Närmast står en upprustning av betesmarkerna runt huset. De vill gärna låna får i sommar (för att sedan skaffa egna) som
ska få hjälpa till att rensa ägorna från sly och annat. Dessutom står ett eget grönsaksland och ett gäng
kalkoner på önskelistan inför sommaren. Det ska handla om ren köttproduktion och är tänkt att komplettera deras förråd av gårdsproducerat kött från Näsåker i frysen. Dessutom har de tillgång till älgkött. ”Det är schysst att ha mycket att välja på i frysen”, tillägger Isak, men de tycker också att det
är viktigt att djuren ska ha det bra.
Både Carin och Isak tycker att det är fantastiskt att alla bryr sig så mycket om varandra i Boteå.
Flera har kommit på besök och önskat dem välkomna. De har även fått flera förfrågningar att vara
med i olika grupper, alltifrån Boteåparlamentet till Biblioteksrådet. Det känns att det finns en gemensam tanke hos alla i Boteå. Carin har själv jobbat med Urkult de senaste tio åren och i år sitter
hon även med i styrelsen. Albin, för sin del, tycker att fritidsgården är en av de bästa sakerna som
Boteå har att erbjuda. Det är till och med så att han gärna åker till sin pappa i Sollefteå på lördag
morgon för att inte behöva missa en fritidsgårdskväll.
av Ulla Bodin

Carin och Isak har en hel del planer inför framtiden när det gäller det nyinköpta huset i Valla.
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Boteå Byavakts nya styrelse består av Birgitta Blomén (kassör), Andreas Blomén, Lars Blomén
(ordförande), Bernt Bolin, Isak Landberg (suppleant) och Gunilla Edhager (sekreterare).

Boteå Byavakts arbete uppmärksammas alltmer av omvärlden
Samarbete mellan kommundelarna förväntas göra Boteå ännu säkrare
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oteå Byavakt har utan tvekan fått en rejäl rivstart och dess framgångsrika verksamhet har
mer och mer börjat uppmärksammas av omvärlden. I början av december var t ex Mittnytt
på besök i Grillom och gjorde ett reportage, där man intervjuade byavaktens ordförande
Lars Blomén och likaså husägaren Gun Åslund, ett inslag som senare sändes i TV. Lars Blomén berättade i intervjun om att bakgrunden till att byavakten startades, var de alltfler förekommande inbrotten i bygden. Likaså berättade han att polisen, efter det påbörjade samarbetet, numer prioriterar
Boteå när man får in en anmälan om brott därifrån. Gun Åslund sade bl a att hon tyckte det var bra att
bygdens folk kunnat gå samman för att hjälpa varandra, när inte polisens resurser räckt till. TV-inslaget kan ses via bygdens hemsida på www.botea.se och på YouTube.
Söndagen den 17:e februari höll Boteå Byavakt sitt årsmöte i Sunnersta Folkets Hus. Kenneth
Bergström från Sollefteåpolisen, som fanns på plats, visade inledningsvis lite brottstatistik från
kommunen och berättade även att ett nytt samarbete mellan de olika kommundelarna, när det gäller
brottsförebyggande verksamhet, just nu är på väg att sjösättas. Ett nätverk har nämligen bildats (se

Reportageteamet från Mittnytts redaktion i Sundsvall kom på besök hos Lars Blomén i Grillom.
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Även Grillomsbon Gun Åslund fick finna sig i att bli intervjuad av Mittnytts TV-reporter.
Gästboksinlägget på sista sidan), där lokal och rykande färsk information om förekomst av brottslig verksamhet kommer att skickas via sms till strategiskt utvalda personer i respektive område. Tanken med detta är att beredskapen runt om i bygderna ytterligare
ska kunna höjas, eftersom det mycket väl kan röra
sig om en pågående stöldturné i området.
Till ordförande för årsmötet valdes Kari Gustafsson och till sekreterare Märith Löfgren. Till justeringsmän och rösträknare valdes Bernt Bolin och
Gunilla Edhager. Bl a beviljades styrelsen ekono- Kenneth Bergström var även på plats i Grillom.
misk ansvarsfrihet och verksamhetsberättelse upplästes, där det konstaterades att Boteå Byavakt under
det gångna året har bedrivit en omfattande patrullering i Boteåbygden. 2012 har, tacksamt nog, varit förhållandevis lugnt, när det handlar om brottslig verksamhet, men i april skedde dock ett inbrott i Holm
under dagtid och i december stals en fyrhjuling i Undrom. Enligt polisens egen statistik, har dock brottsligheten minskat kraftigt i bygden sedan patrulleringen drog igång. 2010 gjordes 15 anmälningar om
stöld och inbrott i Boteå, medan det 2012 endast kom
Kenneth Bergström informerade inledningsvis.
in åtta anmälningar, alltså nästan en halvering.
Medlemsantalet i föreningen var vid årskiftet 92 medlemmar, vilket innebär en ökning med ca
50% jämfört med föregående år. Ökningen har inneburit att byavaktens bevakning i området har
kunnat utökas. Boteå Byavakt har dock ett önskemål om ännu fler medlemmar, vilket borde vara
fullt möjligt, med tanke på att det finns ca 340 hushåll i området. Enhälligt beslut togs under mötet
att höja medlemsavgiften med 50 kr till 250 kr/år och hushåll.
av Rolf Ronestjärna

17 personer, intresserade av ett tryggare Boteå, hade letat sig till Sunnersta Folkets Hus.
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Gun Åslund passade på att provköra en skogsmaskin, här under överseende av Lars Näsholm.

Fjolårets succé för Grillomsmässan överträffades med råge
14 utställare och cirka 500 besökare innebar en formidabel succé för mässan
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rets upplaga av Grillomsmässan blev en riktig succé. Vädret var okej, handlarna var förväntansfulla och arrangörerna var spända. Redan på lördagen var det stor aktivitet på planen;
tält skulle resas, grillar skulle fram och alla försökte få en överblick på hur det skulle bli.
På söndag morgon var det bara att göra slutfinish och lotsa in handlarna till sina respektive platser.
När mässan startade kl 10 var det mesta i full gång. Therese Göransson och Jane Fahlén förberedde
grillarna och började grilla hamburgare. När klockan närmade sig 11 var det full fart, många skotrar
hade kommit och även de bilburna besökarna började välla in. Kön till fikaförsäljningen ringlade

Filip Westman Törner skiner som en sol efter en provtur med Larz Hansson på hans Polaris.
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sig tidvis lång, men det gick undan och alla var
nöjda med servicen. Hamburgarna var det som
gick mest, så det var bara att skära hamburgerbröd
för glatta livet, vilket Jeanette Vestlund gjorde
med stor precision.
Efter lite strul med en trasig pistmaskin, och
lite sena förare, så var det äntligen dags för Larz
Hansson, och hans adepter Jocke och Daniel, att
börja köra på skotercrossbanan. För den som inte
är van såg det väldigt läskigt ut, men killarna vet
vad de gör. För att köra skotercross måste man
träna mycket och ha bra kondition, för det är väldigt jobbigt, vilket några av våra testförare kan Jeanette Vestlund skar hamburgerbröd för glatta livet.
intyga, för en del var helt slut efter bara tre varv.
Ja, det var många, både unga, gamla, tjejer och
killar, som testade att köra en tävlingsskoter. Alla
ville prova och bland deltagarna lottades det senare ut en hjälmkamera och en digitalkamera. Det
fanns även ett stort intresse av att provköra nya
skotrar hos de närvarande skoterfirmorna och det
var nog många som drömde sig bort när de drog
en repa på rullen ut i djupsnön. Även för de mindre fanns det möjlighet att åka en sväng med Larz
Hansson på hans Polaris.
Det fanns en hel del utställare på plats, bl a Besökarna fick bevittna spektakulära hopp med skoter.
Marianne Hansson från LRF:s riksomfattande
kampanj Säkert Bondförnuft (se sakertbondfornuft.com). Marianne pratade med besökarna om
vikten av att tänka säkert. Hon delade också ut reflexvästar till barnen, så att de ska synas bra. Hos
utställarna fanns det likaså möjlighet att provköra
små och smidiga skogsmaskiner.
Ska jag sammanfatta mässan, så kan jag bara
säga SUCCÉ. Jag tror att det redan nu planeras
för nästa års Grillomsmässa. Arrangörerna BoteåStyrnäs LRF och Boteå Skoterklubb tackar de ideella krafter som var med och gjorde arragemanget
möjligt.
av Karin Sellgren Det var många som ville provköra tävlingsskoter.

Det var en ständig ström av intresserade runt den imponerande samlingen av skotrar.
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Det finns gott om plats för alla typer av verktyg i Boteåföretagaren Sten-Olov Altins skåpbil.

Bote Byggar´n är ett av de senaste
tillskotten bland Boteås företag
Boteåföretagaren Sten-Olov Altin sadlade om från jordbrukare till snickare

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

ote Byggar´n är, precis som namnet antyder, en byggfirma i Boteå. Den ägs och drivs av
Sten-Olov Altin i Undrom. På frågan när han bestämde sig för att starta en byggfirma
svarar han: ”Nja, det har nog bara blivit av sej självt. Jag hade tidigare jordbruk med
mjölkproduktion. 1997 övergick jag till köttproduktion och höll på med det fram till 2010. Som
jordbrukare reparerade och byggde jag själv här på gården. Ibland ville någon ha hjälp med lite
snickeri och så berättade han för någon annan som behövde hjälp och så blev det mer och mer
allteftersom.”
2008 blev Sten-Olov inlejd av en plåtslagare för att jobba med att byta tak. Sedan kom han,
mer eller mindre av en slump, i kontakt med en snickare ute i Höga Kusten och jobbade där i nio
månader. Men eftersom det blev ganska drygt att pendla, han tillbringade en arbetsdag per vecka
med att åka bil, började han att fundera på att ta sig an uppdrag själv. Fram tills nu hade han använt
en vanlig kombi till att frakta verktyg och material, men nu köpte han en lämplig och ändamålsenlig

Sten-Olov Altins företag har investerat i en ändamålsenlig skåpbil med passande logotyp.
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skåpbil, som redan var inredd med hyllor och skåp.
Bote Byggar´n tar sig an det mesta som rör snickeri. Han bygger altaner, byter tak, byter fönster
och dörrar, renoverar och bygger till. Han ser Kramfors och Sollefteå med omnejd som ett lämpligt
distrikt, men hittills har de flesta jobben varit i Boteå med omnejd. ”Många ringer och vill att
jag ska komma och göra mer jobb”, berättar Sten-Olov. ”Det tyder på att dom är nöjda och det
känns bra. Det blir ofta så att uppdragen hopar sej, men jag är noga med att inte ta på mej mer
än jag hinner med. Det är ju svårt att veta något om framtiden, men dom senaste tre åren har
jag haft fullt upp.”
av Erik Sundberg

Den nybildade musikföreningens interimstyrelse består av Sören Israelsson, Klas Häggblad,
Christer Sjögren, Per Häggblad, Bengt Mohlin, Ulla Norenius Wikner och Stefan Gideonsson.

En alldeles ny och rykande färsk
förening har bildats i Björksjön
Föreningens målsättning är bl a att främja och utveckla musiklivet i bygden
n ny musikförening har bildats i Björksjön, Björksjösvängen ”musik för alla”. Initiativtagarna
till denna förening är Bengt Mohlin och Christer Sjögren, båda två hängivna musikanter, som
började att fundera över hur det på ett enklare sätt skulle kunna gå att bedriva olika aktiviteter
i och kring musik. Bengt fick då i uppdrag att kolla upp vad det är som gäller när man ska bilda en
förening. Första mötet hölls den 10/1 2013, där en interimstyrelse tillsattes till kommande årsmöte,
då en ny styrelse väljes av medlemmarna. Stadgar för föreningen bestämdes och en verksamhetsplan
började även formuleras. Till ordförande valdes Bengt Mohlin, till sekreterare Stefan Gideonsson,
till kassör Ulla Norenius Wikner, samt Sören Israelsson och Per Häggblad, till suppleanter valdes
Claes Häggblad och Christer Sjögren.
I huvudsak inriktar sig föreningen på att arrangera musikträffar och studiecirklar, allt för att
främja den musikkulturella verksamheten. Den första aktiviteten var ett samarbete med Mikael Holmsten och musikcaféet på Sunnersta Folkets Hus den 24/2, då medlemmar från Björksjösvängen
agerade funktionärer. Senare i vår anordnas Spelstugan i vanlig ordning och även funderingar kring
egna musikcaféer senare i höst finns med i planeringen. Även en resa för medlemmarna finns i tankarna, givetvis med musiken som riktlinje.
Varje tisdagkväll samlas man i Folkets Hus i Björksjön, för att spela allehanda instrument och
musik, vilket det redan i dag är många som gör. För det här är en förening som är öppen för alla, vare
sig man spelar, sjunger eller varken eller, men har ett stort musik intresse. Alla hälsas därför välkommen, gammal som ung!
av Annica Svensson
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Det har hänt en hel del i Emil Assergårds liv sedan Botebladsintervjun med honom för drygt ett år sedan.

Undromskillen Emil Assergård har släppt en platta
Den nyutkomna plattan kommer förhoppningsvis att följas av spelningar med nya bandet
otebladet har tidigare berättat om Emil Assergård, en av Boteås talangfulla ungdomar på
tillväxt (se Botebladets vinternummer 2011 på www.botea.se). Vi berättade då att Emil var
på gång att börja spela in en platta med egenkomponerat material. Skivan, som spelades in
i studion Stone Town Music i Sundsvall och fick namnet Rakt från hjärtat, har nyligen blivit klar
och finns idag tillgänglig på Spotify. Förhoppningsvis dyker den upp hos Handlar´n framöver.
Emil är fortfarande skriven i Undrom, men bor sedan i höstas i Sundsvall. Hans trubadurkarriär
har under hösten fått gå på tomgång, eftersom han har satsat all kraft på skivinspelningen. Men tanken är dock att han
ska börja turnera igen, med sitt nya och fräscha låtmaterial, fast nu med eget band.
Förhoppningen är att han framöver ska
kunna få alltfler gig, bl a i Stockholm. Samtidigt är det nog en hel del Boteåbor som
hoppas att kunna få lyssna till Emil i samband med Boteåfestivalen i juli.
Flera av låtarna, på Emils debutplatta,
är melodiska och har, precis som hittills
varit så kännetecknande för Emils repertoar, väldigt träffsäkra och finurliga texter. Han borde därför ha all anledning att
känna sig nöjd med sin skivdebut. Det ska
bli spännande att följa Emils fortsatta karriär och Botebladet önskar honom givetvis lycka till!
av Rolf Ronestjärna
Emil Assergårds platta innehåller tio egna låtar.
14

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

I diktsamlingen Mina Innersta Tankar delar Jenni Lygdman med sig av sina innersta tankar.

Törstabon Jenni Lygdman har
kommit ut med diktsamling

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Jennis snart 50 år långa diktande har resulterat i diktsamlingen Mina Innersta Tankar
örstabon Jenni Lygdman har osedvanligt många strängar på sin lyra. Bl a är hon en mycket
uppskattad sångare och poet, som har glatt och glädjer många med sin sång och sina egna
dikter. Hon har bl a varit en ganska väl anlitad gästartist på Boteträffen i Undrom, där det
senaste framträdande ägde rum den 26:e februari. Då och då uppträder hon även i andra sammanhang, kanske främst kyrkliga, och hon är likaså en uppskattad sångare i samband med begravningar.
I dagarna har hennes första och rykande färska diktsamling tryckts och finns nu till försäljning hos
Handlar´n i Undrom. Jenni berättar att hennes första dikt, Allt ska förgås, kom till redan 1967 och
att den, tillsammans med ytterligare en dikt, publicerades i tidningarna NN och VA. Likaså gjordes
dikten Tron på Gud och den renderade t o m ett honorar på hela 25 kr hos tidningen ÖA. Under åren
har flera av hennes dikter publicerats, bl a lästes hennes dikt Störst av allt är kärleken upp i Radio
Västernorrland under mitten av 1980-talet. Samtliga dessa dikter finns givetvis med i den nyutgivna
diktsamlingen.
Jenni berättar att hon, i sitt författarskap, ofta blir inspirerad av vardagen och
att det mestadels är egna upplevelser som
ligger till grund för hennes dikter. Dikten
Positiv och Negativ skrev hon t ex efter
mötet med en människa som hade svårt att
se positivt på tillvaron. Dikten En objuden
gäst kom till i samband med mordet på
Anna Lindh och Döden och Sorgens A-Ö
skrevs i samband med tsunamin i Thailand.
En hel del av hennes dikter speglar hennes
kristna tro och vissa har även en humorisav Rolf Ronestjärna
Jenni har samlat sina publicerade dikter i en pärm. tisk prägel.
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Eivor Danielsson

Eivor Danielsson vände tillbaka till sin gamla hembygd
I detta nummer av Botebladet porträtteras Eivor Danielsson
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tt ständigt försöka vaska fram nya intervjuoffer, för
Botebladets porträttserie, är ett tidskrävande och i
många fall frustrerande arbete. Glädjen och tacksamheten, när man äntligen får napp, blir därför desto större. ”Det
är klart att man måste ställa upp när man blir tillfrågad”,
var det befriande svar som undertecknad fick när han, efter ett
antal nej, fick tag i Eivor Danielsson i Brandberget, några kilometer norr om Björksjön. Eivor torde vara ett välbekant an-

Det finns alltid något att pyssla med i ett hushåll.
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FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
- Långbyxor och blus.
Sån är jag:
Sån är jag:
- För det mesta är jag positiv
- Jag har alltid
och glad.
Tre föremål jag skulle ta
med
till en öde
ö: ta med
Tre föremål
jag skulle
-mSågverketdarbete
Transistorradio, korsord och&
handarbete.
vävstolen.
Jag blir glad när:
- När man gjort nåt som man
ärjagnöjd
medbarnbarne..
och när barn och
träffar
barnbarn kommer på besök.
Någon jag gärna vill träffa:
- Min mormor, som i 60-årsåldern fick ta hand om fyra
barnbarn.
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sikte för de allra flesta i Boteå, eftersom hon under 14 år jobbade i byns livsmedelsbutik.
Eivor föddes på Sollefteå BB och växte upp i byn Brandberget. Pappa Ansgar, som var bördig
från Junsele, jobbade för Björkå AB, medan mamma Greta, som kom från byn Rocksjön, var hemma och tog hand om familj och hushåll.
Eivor var yngst i en syskonskara bestående av fem barn. Eftersom åldersspannet mellan syskonen
var ganska stort, den äldste var född 1925 och den yngste 1947, så hade de tre äldsta syskonen i princip redan hunnit flytta hemifrån när Eivor kom till världen. Banden mellan Eivor och den hemmavarande brodern Sture blev därför ganska starka.
På familjens gård fanns det en häst, några kor, grisar, getter, hundar och katter. Det fanns m a o
en hel del för de två syskonen att roa sig med, vilket var bra eftersom man bodde ganska isolerat
och det därför var ganska tunnsått med jämnåriga kamrater i närområdet. Samtidigt tillbringade
Eivor även mycket tid för sig själv. Givetvis fick de två syskonen hjälpa till en del hemma, speciellt
i samband med höbärgning och potatisupptagning. Det första sex åren gick Eivor i Björksjöns skola och årskurs 7 gick hon i Para skola.
När Eivor var 15 år gammal flyttade familjen till Hofors, i Gästrikland, där hon inledningsvis
kom att jobba som hembiträde i 1½ år. Under åren 1965-68 jobbade hon som affärsbiträde i en sybehörsaffär. I januari 1969 föddes sonen Magnus och i april fick hon jobb som inköpare på den kemtekniska avdelningen på den nyöppnade EPA-varuhuset i Hofors. 1974 mötte Eivor kärleken, i form
av Theodor ”Totte” Öhman, som var på tillfälligt besök hos gemensamma bekanta. Ganska snart
flyttade hon upp till Totte i Luleå, där hon fick jobb som kassörska i EPA-varuhuset. Två år senare
övergick hon till att jobba på ICA Källan, där hon fick ansvar för mejeri- och frysvaror.
I samband med hennes och Tottes besök i Brandberget väcktes en längtan, framförallt hos Totte,
att flytta till bygden och 1978 gjorde de slag i saken. De tre första åren bodde de i brodern Stures fastighet på tomten, men köpte därefter ett hus i Sånga, där Eivor kom att bo kvar fram till 2009. Åren
1978-1983 var Eivor anställd på Tempo i Sollefteå och efter det jobbade hon ett par år på Sparlivs.
Därefter fick hon jobb på affären i Björkåbruk, där hon kom att arbeta fram till dess att butiken
brann 1989. Då fick hon anställning i Konsumbutiken i Undrom och där blev hon kvar fram till december 2003, då hon blev långtidssjukskriven p g a förslitningar i ryggen. Efter ett par år fick hon
förtidspension och sedan i september 2012 kan hon även titulera sig folkpensionär.
Livskamraten Totte, som gick bort 2006, var väldigt konstnärligt lagd och hans kreationer finns
placerade lite här och var. En av hans färdigheter var att bygga miniatyrlandskap, varav två av hans
modeller, båda föreställande det gamla regementet på Sånga Mo,
forts. nästa sida

Sedan 2009 har Eivor Danielsson haft sin hemvist i Brandberget strax norr om Björksjön.
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finns placerade i Sånga Församlingshem och i Para hembygdsgård och två stycken, föreställande
Holms säteri och Björkåbruk (innan översvämningen 1919), står uppställda i Björkå Aktivitetshus.
2009 tog Eivor och brodern Sture ett gemensamt beslut om att Eivor skulle flytta upp till honom
i Brandberget, ett beslut grundat på praktiska orsaker, bl a för att de skulle kunna stötta varandra
bättre. Men eftersom Sture avled i oktober, så är Eivors fortsatta framtid i Brandberget högst oviss.
Eivors liv har i mångt och mycket handlat om arbete och hemmasysslor och hon anser sig därför inte ha haft tid att odla några speciella intressen. Men att lösa korsord, är något som hon gärna
gör och hon tycker även om att handarbeta. Likaså gillar hon att följa skidskytte och skidor via TV:n.
Eivor berättar även att hon är en ganska trogen besökare på Boteåträffen i Handlar´nhuset varje
tisdag och att hon också är aktiv medlem i Boteå PRO. Avslutningsvis konstaterar Eivor att hon har
trivts väldigt bra i bygden och att hon verkligen har uppskattat den goda grannsämjan och alla hjälpsamma grannar som hon har haft genom åren.
av Rolf Ronestjärna

Eivor Danielsson har uppskattat den goda grannsämjan, både i Sånga och i Brandberget.

Kantarelldoftande fläskfilé
(4 portioner)

400 gr fläskfilé
1½ msk Bong Touch of Taste Kantarellfond
50 gr kantareller (färska/frysta/konserverade)
2 dl crème fraiche
Botebladets 29:e recept är en kötträtt.
Receptet är inlämnat av Paula Gradin
10 st körsbärstomater
Lundvall.
1 msk grovhackad timjan
Samtliga ingredienser torde finnas att
Salt + peppar
köpa hos Handlar´n. Lycka till och smaklig måltid! P.S. Välkommen att bidra med
1 msk smör till stekning
ett eget recept!

1.) Skär fläskfilén i centimetertjocka skivor. Krydda med salt & peppar.
2.) Stek i panna tillsammans med kantarellerna tills de är gyllenbruna.
3.) Vispa ihop crème fraiche och kantarellfond och slå över köttet och svampen.
4.) Rör om och låt småkoka under några minuter.
5.) Dela tomaterna och blanda ned. Strö över timjan.
Servera med nykokt pasta eller ugnsbakad klyftpotatis.
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BOTEÅPARLAMENT

ET

Nu har det åter blivit dags för val till Boteåparlamentet.
Valet äger rum utanför Handlar´n fredagen den 26/4 (kl
16-18) och lördagen den 27/4 (kl 10-15) och vid Valborgsmässofirandet på Rixdan tisdagen den 30/4. Precis som
förut är det tänkt att invånarna, i Botebladets spridningsområde (Djuped-Para), ska nominera sin eller sina kandidater. Ju fler kandidater det blir, desto mer intressant och
angeläget känns ju givetvis valet. Glöm dock inte att
först tillfråga den Du tänker nominera. Parlamentet
tycker att det är mycket angeläget att varje förening i Boteå åtminstone nominerar
en kandidat. Nomineringslåda kommer att finnas hos Handlar´n i Undrom och det går
även bra att nominera via mail till valet@botea.se. Sista nomineringsdag är den 15/4.

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 (16/5). 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 en ledig etta på pensionärshemmet i Undrom och
tre stycken tvåor på Vallänge (enligt Solatums hemsida den 25/2).
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
Viking, 600 16, Gun Åslund, 070-268 11 27 & Claire Sjölander, 604 70.
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Nuvarande mandatperiods ledamöter i Boteåparlamentet består av Kristina Strand, Lars Blomén,
Laila Lindholm, Kerstin Sjögenbo, Pia Hedberg, Märith Löfgren, Andreas Blomén, Bo Asplund,
Pernilla Landberg, Ulf Lhådö och Rolf Ronestjärna. Fattas på bilden gör Erik Hoppe, Ingrid
Viking, Jane Fahlén och Stefan Andersson.

Valet till Boteåparlamentet
närmar sig med raska steg
Boteåborna uppmanas att ta vara på möjligheten att nominera sina kandidater
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oteåparlamentet är namnet på bygdens byalag, där dess ledamöter väljs via personval vartannat år. I vår är det åter dags för val och det äger rum sista fre- och lördagen i april, utanför Handlar´n i Undrom, och likaså på sista april vid Valborgsmässofirandet i Björkå.
Så här långt har ett antal personer låtit sig nomineras, men förhoppningen är att valsedeln ska
Andreas Blomén, Grillom
kompletteras med fler namn innan valet. Det går
Lars Blomén, Grillom
utmärkt att både nominera sig själv eller någon
Birgitta Byman, Kalknäs
annan. Tänk bara på att tillfråga personen först!
Arne Forslund, Undrom
Nominering kan ske, senast den 15/4, via låda hos
Handlar´n eller via mail till valet@botea.se
Pia Hedberg, Holm
av Rolf Ronestjärna
Pernilla Landberg, Törsta
Ulf Lhådö, Grillom
Laila Lindholm, Sunnersta
Märith Löfgren, Arlom
Magnus Nordenmark, Sunnersta
Samuel Pettersson, Undrom
Rolf Ronestjärna, Undrom
Ann-Katrin Tjellén, Undrom
Anna Törner, Lännäs
Ingrid Viking, Kalknäs
Sedan en tid hålls Parlamentsmötena i Sunnersta Folkets Hus.
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Erik Hoppes dataspel på nätet erbjuder en fängslande rundvandring bland bygdens olika sevärdheter.

Boteås välbesökta hemsida
har fått ett eget dataspel
oteås egen hemsida är i ständig förvandling och alltfler Boteåbor har börjat få upp
ögonen för de fantastiska möjligheter som
hemsidan erbjuder, när det är frågan om att kunna
hålla sig ajour med vad som är på gång i bygden.
Alltfler arrangörer tar också vara på möjligheten att
annonsera sina arrangemang via hemsidan och likaså har fler och fler bybor börjat upptäcka möjligheten
att även annonsera privat.
Enligt färsk statistik är det även en kontinuerlig
ström besökare utifrån som surfar in på hemsidan.
Dessa har bl a tagit del av olika artiklar om bygden, Erik Hoppe och Kerstin Sjögenbo sköter hemsidan.
personporträtt, Parlamentsprotokoll, hus till salu, foton från bygden, information om vandringsleder
och föreningar etc. Ja, listan skulle kunna göras lång, när det gäller all den intressanta och viktiga
information som webbredaktör Kerstin Sjögenbo och webbmaster Erik Hoppe har tagit fram, sammanställt och publicerat på hemsidan.
Som om det inte skulle räcka med det! Sedan i julas kan även Boteås hemsida ståta med ett alldeles eget dataspel, producerat av Erik Hoppe. Det skulle vara väldigt intressant att veta hur många
bygder i landet som har det! I spelet kan man antingen välja att gå på promenad runt bygden eller
välja den mer äventyrliga varianten. En introduktionsvideo till spelet finns även utlagd på YouTube
(sök på Boteå).
av Rolf Ronestjärna

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Boteås hemsida har många besökare
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Tagine är en typ av lergryta, vars utformning gör att ångan fångas upp och droppar tillbaka på maten.

Resan till Marocko kom att skaka om Elisabeth Engströms liv
Sol- och badresan till turistorten Agadir
blev till en riktig solskenshistoria

Både nya och gamla fordon trafikerar gatorna. Vid två tillfällen har Alva följt med till Marocko.
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bland händer saker och ting i livet som man
kanske inte har planerat eller kunnat förutse
och det många gånger just de händelserna som
gör livet intressant och spännande att leva.
För inte hade väl Törstabon Elisabeth Engström, till vardags hovslagare och affärsbiträde
på Handlar´n i Undrom, i sin vildaste fantasi kunnat ana följderna av den tvåveckors sol- och badresa som hon, tillsammans med sin pappa och

FOTO: ELISABETH ENGSTRÖM
FOTO: ELISABETH ENGSTRÖM

dennes sambo och dottern Alva, gjorde till Marocko under våren 2011. Likaså att den resan skul- MAROCKO
le följas av ytterligare tre resor till Marocko inom Statsskick: Konstitutionell monarki
2
loppet av bara 1½ år, den senaste i november Yta: 446 550 km
2012. Men låt oss inte gå händelserna i förväg... Huvudstad: Rabat (ca 600 000 invånare 2004 Resmålet var halvmiljonstaden Agadir vid Ca 2 miljoner i storstadsområdet)
Atlantkusten, en på senare år starkt expanderan- Högsta berg: Jbel Toubkal (4 165 möh)
de turistort. Staden är dock kanske mest känd Invånarantal: 32,6 miljoner (2012)
2
för den stora jordbävningen som drabbade och Invånare/km : 73,1
ödelade den 1960, vilken resulterade i kanske Naturlig befolkningsökning: 1% (2011)
20 000 dödsoffer. Stadens nya centrum placerades Medellivslängd: Kvinnor 74 år och män 69 år
söder om den gamla staden, i ett mindre jordbäv- Religion: Muslimer (98,7%)
ningsutsatt område. Den nya staden kom även Läs- & skrivkunnighet: Ca 52%
att bättre anpassas för turistnäringen, för att kun- BNP/invånare: Ca 35 000 kr (2011)
na locka till sig turister, något som man också Naturtillgångar: Fosfat, järnmalm, mangan & bly
har lyckats bra med. Agadir är idag även en vik- Viktigaste exportvaror: Fosfat, fosforsyra & fisk
tig fiske- och handelshamn och känt för sina fina Valuta: Marockanska dirham
badstränder och sin havsinspirerade mat. De
många soltimmarna och höga medeltemperaturer
bidrar givetvis också till dess popularitet. För
att inte förglömma närheten till Atlasbergen och
den omtalade marknaden Souk Al-Had, som resesällskapet även besökte. ”I Marocko förväntas
man att pruta och försäljarna tar nästan illa
upp om man inte gör det”, berättar Elisabeth
för Botebladets utrikeskorrespondent och tilllägger att just de påflugna försäljarna och affärsidkarna är en av de saker som hon har upplevt
negativt under vistelserna i landet. ”Trots att man
känner sej trygg som turist, och inte behöver
vara rädd för att bli rånad eller antastad, så
är det ofta man möter människor som på olika
sätt försöker få en att spendera pengar.”
Marocko är annars kontrasternas land och
klyftan mellan fattiga och rika är enorm. Att bli
sjuk är inte att tänka på, eftersom gemene man
själv måste stå för kostnaderna. Samtidigt är det
sociala skyddsnätet väldigt finmaskigt, eftersom
familj och vänner tar hand om varandra. Människorna är överlag väldigt vänliga, men samtidigt
är det ett korrumperat samhälle. Det är även en
stor mängd av piratproducerade märkesvaror i En karakteristisk Marockansk moske i kvällsljus.
omlopp. I turiststråken försöker man, så gott det
går, att hålla rent och snyggt, men i övrigt är renhållningen nästan obefintlig. Något pantsystem
för flaskor och burkar existerar inte heller, vilket
medför en massiv nedskräpning överallt.
Elisabeth berättar avslutningsvis att det kanske inte skulle ha blivit några fler resor för henne till Marocko, om det inte hade varit för Omar.
Mycket tyder på att vi får möta honom i Boteå
någon gång framöver.
av Rolf Ronestjärna Agadir är känt för sin långa och fina sandstrand.
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Två tomtar, i form av Gunilla Edhager och Britt Marie Bolin, anordnade julmarknad i Stöndar.

Omfattande verksamhet i Boteå kring första advent

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

et råder sannerligen ingen brist på driftiga människor i Boteå, något som bytidningens redaktör givetvis är mycket glad
för. Lördagen den 1:a december var det därför
bara att greppa kameran och ge sig ut i vinterkylan.
Först på dagordningen stod Grillom, där paret
Lars och Birgitta Blomén inbjöd Boteåborna till
visning av sitt nystajlade hus. Därefter blev det
ett nedslag hos Clare Henshaw, och hennes julmarknad, och avslutningsvis ett besök hos Gunilla
Edhager och Britt Marie Bolins julmarknad i
Stöndar.
av Rolf Ronestjärna Birgitta och Lars Blomén hade öppet hus.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Påhittigheten är enorm hos Boteåborna

Clare och Signe Henshaw bjöd in till traditionell julmarknad i sitt nymålade hus i Grillom.
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Efter en hel del spelningar börjar nu Boteågruppen KKB att samla på sig nyttig rutin.

Boteås egen ungdomsorkester deltog i musiktävling
Rockgruppen KKB från Boteå börjar så sakteliga bli redo för de stora scenerna

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA
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usik Direkt är en årlig jurybedömd musiktävling som är tänkt att ge musicerande ungdomar,
inom alla genrer, möjlighet att framträda på scen och samtidigt göra nya musikaliska erfarenheter och bekantskaper. Cardigans, Malena Ernman, Timo Räisänen, Laleh, Erik
Grönvall och Amanda Jensen är några av de artister som har deltagit i tävlingen under årens lopp.
Uttagningen sker både lokalt och länsvis och avslutas med en riksfestival.
Söndagen den 10:e februari gick en av länets delfinaler av stapeln på Hullsta Gård i Sollefteå.
Boteå representerades i form av gruppen KKB, bestående av de fem ungdomarna Oskar Holmsten
på bas, Markus Bodin på trummor, Albin Svensson på elgitarr, Jesper Strömberg på trumpet, Joshua Ronestjärna på elpiano och Niklas Bodin på saxofon. Trots ett bejublat framträdande lyckades gruppen tyvärr inte gå vidare, men de fick trots allt en mycket nyttig erfarenhet inför kommande
äventyr.
av Rolf Ronestjärna
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Nitro Express stod för pausunderhållningen.

KKB inbjöds personligen av arrangören.

KKB fick med sig publiken i Hullsta Gård och efteråt intervjuades bandet av kvällens konferencier.
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Det var en hel del tissel och tassel ute på lagret innan luciatåget var klart för avgång.

Hög charmfaktor när Blåklockans
förskola lussade hos Handlar´n
FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Belönades efteråt med godis av butiken
å luciamorgonen, strax efter öppningstid,
skred årets luciatågsupplaga värdigt fram
mellan hyllorna hos Handlar´n i Undrom.
För den statistikintresserade kan nämnas att det
faktiskt var för sjätte året i rad som Blåklockans
Förskola, på Kalknäs skola, förärade butiken med
sitt uppskattade besök. Förutom ägaren Lise-Lott
Schöllin, och Elisabeth Engström ur personalen,
fanns även en handfull betagna åskådare på plats
för att låta sig charmas av luciatåget, som leddes
av Ulla Assergård och Jenny Bergkvist.

Barnen hade övat in ett knippe julsånger.
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av Rolf Ronestjärna
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Luciatåget kryssade fram mellan hyllorna.

Även personalen hade klätt sig tidsenligt.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Vitklädd med ljus i hår kom och lämnade lucian Vallänge med sina sex tärnor i släptåg.

Vallänge fick ett mycket uppskattat
besök av Sollefteås egen lucia
agen efter lucia fick Vallänge särskilt boende fint besök, i form av Sollefteås lucia med luciatåg. Enligt uppgift var detta
det 59:e året som, det av Lions anordnade, luciatåget åkte runt och lussade på olika arbetsplatser
och boenden. Årets lucia, Josephine Liljenberg,
var en osedvanligt ståtlig och stilig sådan och Botebladets utsände såg i det närmaste ut som en hobbit i hennes sällskap. Besöket var kort, men mycket
uppskattat, ett 20-tal nedslag runt om i kommunen
skulle nämligen hinnas med den aktuella dagen.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Luciaföljet gjorde ett 40-tal nedslag under två dagar

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

av Rolf Ronestjärna Luciatågets besök var mycket uppskattat.

Luciatåget ställde villigt och glatt upp för fotografering innan det drog vidare mot nästa anhalt.
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Precis som vanligt bjöd Kalknäs skolas julfest på en stor portion njutbar sång och musik.

Digert program på Kalknäs
skolas traditionella julfest

FOTO: ULLA BODIN

en 20:e december, bara några dagar före "Dopparedagen", var det åter dags för julavslutning
på Kalknäs skola. Gymnastiksalen var fylld
med förväntansfulla unga och mindre unga.
Kvällens presentatörer Johan Backlund och Hanna
Norberg hälsade inledningsvis alla välkomna och
showen var igång. F1-2:an invigde med Jag såg mam- Hanna Norberg och Johan Backlund ledde.

FOTO: ULLA BODIN

Eleverna på Kalknäs skola visade upp sina
färdigheter inför nära och kära

Gymnastiksalen på Kalknäs skola var fylld till bredden av förväntansfulla åhörare.
28

FOTO: ULLA BODIN
FOTO: ULLA BODIN
FOTO: ULLA BODIN
FOTO: ULLA BODIN

ma kyssa tomten och Majalisas gris, sedan följde
en härlig rad av duktiga framträdanden. Niklas,
Undroms saxofonvirtuos, spelade Take five, 2-3:an
sjöng Vinter och snö och kompades av KKB, Juliette sjöng Julen är här, en mycket vacker sång
framförd av mycket söt tjej. Sedan spelade och
sjöng trion Juliette, Elin och Hanna Vem har tänt
en stjärna. 4-6:an framförde därefter Trashing the
camp och det spelades inte bara på trummor och
saxofon, utan också på linjaler och vanliga saxar.
Blockflöjtstrion Vilde, Leo och Matilda spelade
Köp varm korv, följt av Emma, Kajsa, Elin och
Märta som framförde Love me tender. Robin, Til- Ett fall av sång och musik i en perfekt symbios.
de och Alva spelade sedan, följt av Johan, Robert
och Erik.Vilka fantastiska ungar! Sedan spelade
och sjöng Hanna och läraren Thomas kompade
till Mössens julafton. Elin och Tilde sjöng sedan
Vart du än går, innan det var dags för fikapaus.
Det bjöds som vanligt på mycket gott fikabröd i
form av kaffe, thé och saft. Det mumsades och mystes i varenda vrå på Kalknäs skola.
När alla fikat färdigt var det så dags att ta plats
igen i gymnastiksalen och nu var det dags för lottdragning. Många jättefina priser, skänkta av folk
i byn och i storstan, lottades ut bland spända bybor,
bl a choklad och gruslass. En animation, gjord på Fyra damer stod tillsammans för vackert flöjtspel.
dator, visades sedan av trion Isak, Mike och Niklas. KKB, Undroms jätteduktiga band, spelade
sedan en härlig rockmix och en och annan fot sågs
stampa takten. Anton sjöng Amazing, 3-4:an rappade på engelska och framförde en sånglek. Trion
Signe, Kerstin och Johanna dansade sedan innan
alla lärare och elever avslutningsvis sjöng Nu tändas tusen juleljus, kompade av Kajsa, Märta och
fröken Annelie på piano. Sedan önskades alla en
god jul och en mycket trevlig och underhållande
kväll var till ända. Förväntansfulla ungar gick ut
i den kalla vinterkvällen för att börja sitt efterlängtade jullov.
av Irén Freijs Niklas Bodin underhöll med sin saxofon.

Kalknäseleverna tillsammans i ett av många fina framträdanden under programmets gång.
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Stefan Bonér, Mikael Bergström, Mikael Holmsten, Pär-Åke Stockberg och Patrik Forslund.

Holmsten Trio arrangerar stödgala i form av tre musikcaféer
Överskottet från arrangemangen går till Blå Bandet och bygdens föreningar

Pink Hink bjöd tillsammans med Holmsten Trio på mycket uppskattad kvällsunderhållning.
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nder tre kvällar framöver, närmare bestämt datumen 24/2, 12/6 och 31/8, anordnas det musikcaféer i Sunnersta Folkets Hus. Arrangemangen skulle kunna liknas vid en stödgala i
form av en trestegsraket, där initiativtagarna Holmsten Trio låter överskottet från intäkterna
gå till Boteås föreningar och Blå Bandet, d v s Prostatacancerförbundet.
Premiär för de inplanerade cafékvällarna ägde alltså rum söndagen den 24:e februari. På plats
fanns Holmsten Trio, med Mikael Holmsten själv i spetsen, kompandes gästartisterna Mikael Bergström och Patrik Forslund från Ö-viksbandet Pink Hink. Lite kultfakta: Mikael Bergström visade
sig ha rötter i Boteå. Pappa Nils och farfar Werner Bergström bodde en gång i Törsta och familjen har
fortfarande kvar huset som sommarstuga. Hans morfar var dessutom f d Stöndarbon Gösta Sjödin.
De ca 50 cafégästerna bjöds på en förstklassig show med proffsigt framförd musik med roligt och
finurligt mellansnack. Det märktes att de två gästerna har showat tillsammans under ett antal år.
P g a att tidningen skulle tryckas redan nästa morgon, var Botebladets kulturreporter tvungen att
hasta iväg från tillställningen i förtid, eftersom han hade bråttom att komma hem och få till artikeln.
Vid nästa musikcafé, d v s den 12/6, gästar Erica Sjöström, sångerska i dansbandet Drifters och
avslutningsvis, alltså den 31/8, är det den välkände och omtyckte kåsören Jacke Sjödin som kommer
på besök. Om denne även kommer att bidra med sång återstår dock att se.
av Rolf Ronestjärna
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Det var alltid en stor sensation när någon togs om hand och placerades i arrestlokalen i Grillom.

Den gamla arrestlokalen i Grillom minner om en svunnen tid
Boteå landsfiskalsdistrikt fanns landsfiskal och kontor redan på 1800-talet. Kanske behövdes
det, eftersom spritutskänkning godkändes nere på "Stranna" år 1893. Bland flera landsfiskaler
fanns den tidigare gränspolisen Lokranz, som utnämndes till landsfiskal kring år 1900. Andra
som tjänstgjorde var P W Glad, mellan åren 1910 och1920, Sahlén 1930 och Einar Hamrin mellan åren 1932 och 1937. Den siste landsfiskalen var Ivar Blomqvist, farfar till en kändis; fotbollsspelaren Jesper Blomqvist.
Arrestlokalen, kallad Kurran, låg i Undrom i ett hus som revs på 1940-talet. Landsfiskal och
kontor flyttades då till Tybränn medan arrestlokalen placerades i Grillom, i det hus i vilket fjärdingsman Johan Östlund bodde. Det huset finns fortfarande kvar. Arrestlokalen låg där i många år.
Fjärdingsman tog in folk till förhör. Vid en misstänkt tjuvjakt ansågs inte Östlund klara av förhöret,
utan en expert från Härnösand kallades in. Men inte heller han kunde lösa fallet, så de eventuella
tjuvjägarna gick fria.
Det var alltid en sensation när någon togs om
hand och det var långt mellan gångerna. På den här
tiden var det liv och rörelse i Grillom. Här fanns
tre affärer, där bönder och drängar samlades på
kvällarna och spekulerade om vem som satt i arresten. Det var mest fråga om berusade personer som
fick sova ruset av sig.
I dag håller polisen till i Sollefteå, men i Grillom fortsätter traditionen med brottsbekämpning.
Nu är det Boteå Byavakt, med sitt herresäte i Grillom, som vakar över bygden.
av Kerstin Sjögenbo
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Den tidigare arrestlokalen i Grillom kom i folkmun att kallas för Kurran

Fotnot: Artikeln har tidigare publicerats på www.botea.se Idag finns det ingenting som röjer husets historia.
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GRRR!!!
Mellan bokhyllorna på biblioteket i Björkå springer jag oväntat ihop
med en av bygdens kanske minst positiva varelser. Sammanstötningen
blir oväntat kraftigt och resulterar i att Gubben ifråga ramlar baklänges
och böckerna, som han bar travade på varandra, sprids över golvet.
AG: Men se sej för då! Ska det vara så bärkans svårt att visa
lite hänsyn mot en gammal man!? BB: Men jag ber så oerhört
mycket om ursäkt (sträcker Gubben handen och drar med stor
möda upp honom från golvet), det var en olycka! AG: Han är
olyckan personifierad, om jag får säga det själv! BB: Det är kanske att ta i, men än en gång ber jag
så mycket om ursäkt. Det fanns inte en chans att jag skulle hinna se Gubben när han kom rusande runt
hyllan som skjuten ur en kanon. Förresten, jag visste inte att Gubben brukar låna böcker här på biblioteket. AG: Det brukar jag inte heller, men ibland har nöden ingen lag. BB: Jasså, vad handlar
det om, om jag får fråga? AG: Tja, jag har blivit fullkomligt nedringd den här veckan av aggressiva
och otrevliga människor. BB: Jaha, Gubben har alltså också råkat ut för jobbiga telefonförsäljare.
AG: Det sa jag inte! Nä, bybor som inte vet hut att störa respektabla människor i deras vinterdvala.
BB: Usch då, det låter inget vidare trevligt. AG: Nä, det är bara förnamnet! BB: Och vad är efternamnet? AG: Boteåparlamentet, förståss! BB: OK... AG: Ja! Det är ju val till Parlamentet i vår, vet
han väl!? BB: OK, fortsätt... AG: Ja! Och då vill dom ju ha nytt folk i styrelsen förståss! BB: Jo,
men det känner jag ju till. AG: Och så ringer dom ju till mej, jag som alltid har så mycket att göra.
BB: Till exempel vad då!? AG: Jo, men du vet...det är ju så här att...jag är ju...eh...ja, du vet...eh...
BB: Ja..!? AG: Hursomhelst kan det ju aldrig vara fel att vara lite förberedd. BB: Hur då menar
han? AG: Ja, lite påläst, så att säga (Gubben plockar upp ett par av böckerna från golvet och visar.
Titlarna lyder: Föreningsteknik och Hur man lyckas få andra att tycka som en själv). BB: OK,
så Gubben har alltså beslutat att låta sej nomineras? AG: Det har jag aldrig sagt! Men det är ju
aldrig fel att ha lite kött på benen, utifall. För ska jag vara med, då vill jag bestämma. BB: Hmm.
Det är i alla fall bra att Gubben känner ett ansvar för samhällsnyttan, ju fler som gör det desto lättsammare blir det ju för dom som redan ställer upp. AG: Bah! Det låter som floskler i mina öron, om
jag får säga det. BB: Det kanske det i och för sej gör, men verkligheten är ändå densamma. AG: Urk!
Kvick som en vessla försvinner Arga Gubben mot ytterdörren, lämnandes en hög böcker efter sig på
golvet. Från utsidan hörs gälla och glada skall från en fyrbent varelse som förenas med sin husse.
Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

UTAN VATTEN
ÖVERLEVER MAN
INTE...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
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OCH UTAN DET
LEVANDE VATTNET,
INGET EVIGT LIV!!!

SVÅRIGHETSGRAD 4 AV 5

www.botea.se
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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

Boteå Båt Bad

Årsmöte 14/4 kl 17 Sunnersta Folkets Hus
Vi (jag) söker styrelsepersoner. Om inga
intresserade finns, läggs föreningen ned
och bryggorna blir kvar på land.
Intresseanmälan till
Ulf Lhådö, 070-587 43 56
I

HOLMS TRÄDGÅRD OCH MOHAIR I
I vår kommer vi att ha blom-, tomat- och
kryddplant. Även begränsat med pelargonplant och blomjord. Som vanligt
finns det också garner, ull och salvor.
Ring 0620-320 44 innan besök (lämna
gärna meddelande på telefonsvararen)
- VÄLKOMNA I

I

I
Anmälan sker på plats kl 11
& därefter sker masstart kl 12
Startavgift 20 kr (0-100 år, därefter gratis)
Fika- & korvförsäljning
Samtliga barndeltagare får pris

I

TILL VALBORGSMÄSSOFIRANDE
30/4 kl 19 på Rixdan
i Björkåbruk
¤ KORV- & HAMBURGERFÖR-

I

SÄLJNING ¤ LOTTERI

I

¤ SÅNGUPPTRÄDANDE AV

I

Lill-Hasan (2,5 km)

vid Kalknäs skola
Söndagen den 10 mars

¤ BRASA & FYRVERKERI

I

I

I

I

I

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

I

I

II

I

Års- & administrationsmöte för Sunnersta Folketshusförening
n!
Söndagen denI 7/4 kl 15 i Sunnersta Folkets Hus
Välkomme

I

Tisdagen den 7 maj

Lunchtrav
I

I

I

I

Arrangör: Björkå
Samhällsförening

I

Vid frågor ring Eskil Åslund, 070-268 11 28
Arrangör: Boteå-Styrnäs LRF

I

Ska Du ut och resa!? I
Beställ då Din valuta hos Handlar´n! I

FAMILJEN RONESTJÄRNA

Alla är välkomna att komma
och heja på, fika och umgås!
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I

Det är ännu inte klart om det blir något
Valborgsmässofirande på Stranden i Undrom.
Håll utkik efter annonsering på www.botea.se I
I

I

VÄLKOMMEN

Årets vinterevenemang

I

I

I

I

I

I

I

I

Välkommen!

I

I

I

Var: Stortannsjön vid dammen
I
När: Söndagen den 17/3 kl 11-15
Försäljning av: Hamburgare, dricka & kaffe
Lotteri + aktiviteter för barnen
Alla välkomna, med eller utan skoter
Information: Medlemskort finns att köpa hos IHandlar´n + Martin Åslund, Grillom. 200 kr för familj &
100 kr för enskild. Eller sätt in pengar på bankgiro
5806-3165. Skriv namn, så skickar vi medlemskort!

I

Tannsjöträffen

För mer information:
Per-Åke Göransson, 602 02
Martin Åslund, 605 21

I

I

I

I

II

I

I
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I

Hyra 75 kr/bord I

Välkommen på loppis i
Sunnersta Folkets Hus
Lördagen 23/3 kl 11-14
Anmälan till Laila Lindholm, 070-636 61 04
eller Kristina Strand, 070-643 84 71
Fikaförsäljning I
(Anmäl gärna innan den 19/3)
I

I

I

+ Herrlag & ungdomsfotboll + Längdskidåkning
+ Fritidsgård + Stavgång + Spinning

I

SÖNDAGEN DEN 7/4
KL 17 på KALKNÄS SKOLA

Medlemskortförsäljning:
Lollo Wallblom, 0612-604 63
Anders Bodin, 070-663 35 06

I Hemsida: http://www.klubben.se/undromsif

I

II

Anmälan om att bidra med en kaksort senast
9/3 (minst 20 st "bagare" behövs för att
evenemanget ska kunna genomföras).
Ingen föranmälan för att komma och fika.
Frivillig fikapeng, som går till lekutrustning på
Stranden i Undrom, läggs i burk vid entrén.
Anmälan om kaksort till
Ingrid, 0612-600 16 eller Pernilla, 076119 33 09, pernilla.landberg@gmail.com

I
I

I

I Hästdag för barn på sportlovet
INFO FRÅN BOTEÅ- I
STYRNÄS LRF
Alla barn inbjuds att prova på ridning &
körning hos familjen Åslund i Grillom onsdagen den 6 mars
kl 10-14. 20 kr/deltagare, lunch ingår. Medtag förälder!
Välkommen att umgås vid lägerelden och diskutera
vårens och sommarens verksamhet. Åk skidor, skoter promenera eller ev bil. Ta med pulkor till barnen och ta gärna med en marschall så får vi det mysigt. Plats: Torpet i
Tybränn måndagen den 18 mars kl 18. LRF bjuder på
bullar och choklad.
Pimpelfiske på Dämstasjön vid Sjö
Söndagen den 24 mars kl 10. Vi kan också åka upp till
Hasse och Gunmari och titta på getter och fjällkor. Tag
med pimpelgrejor, fika och ett gott humör, så träffas vi
och umgås.
Informationskväll om får
Avel, hundar, rovdjursfrågor m m. Vi träffas på Viätts fårgård hos Nina och Leif den 8 april kl 18. LRF bjuder på fiI ka, så ring och anmäl er till Karin på 070-341 85 08.

I

I

Lördagen den 16/3 kl 14 på Sunnersta FH

I

Söndagar kl 18 - Strötider finns
Tisdagar kl 18 - Strötider finns
Torsdagar kl 18.30 - 3 platser
Kontakt:
Tomas, 070-346 06 88 (sön/tis)
Lena, 070-650 68 07

I

Revykväll med
Garvsyra
den 26/10

Välkomna till Solberg Inn
B&B i Undrom
I

I

Kom och njut av en övernattning i en ångermanlandsgård från 1800talet! 400 kronor/person och natt.
Hemlagad frukost och städning ingår i priset.
I stallet har vi en fin mötes- och
konferenssal till uthyrning.
Ring för info & bokning 070-590 98 47
- Välkomna önskar Ingrid och Tomas -

II

I

I

I
I

Fritidsgården firar
20-års-jubileum
i år. Håll utkik
efter olika
aktiviteter
under året!
I

I

och välkomstfika för alla nyinflyttade

I

I

I

Stor kakfrossa

I

I

I

Medlemskort:
Familj 200 kr, vuxen 100 kr,
barn upp till 16 år 50 kr
Bankgiro 5458-5492

I

Alla intresserade välkomna!
- Fika serveras I
I

Medlemsförmån hos Hårlooken i Björkå

I

I

UNDROMS IF

I

I

I

I

Behöver ni hjälp med byggnationer, renovering
eller ombyggnad?
Ingenting är omöjligt!
Hör av er till mig!
Sten-Olov Altin, 070-679 81 27

I
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FÖRENINGSBREV

ag föddes i Storuman. Min pappa var 1:e lokreparatör och mamma sålde mjölk på Konsum.
Eftersom jag vid femårsåldern blev osams med barnflickan Berit, så tog jag min trehjuling
och cyklade de tre kilometrarna till mamma i mjölkaffären. Utan cykelhjälm, men med en
vilja att redan då visa att jag skulle gå min egen väg? Vi flyttade 1955 till en mycket blomstrande
och expanderande järnvägsknut, Långsele. Holmbergs Sport, Byströms Herrekipering, Bergs Golv,
Olles Sport, Majs Salong, Kalle Klipp, Linders, Wanders Kiosk, Möbelhallen, Svens Kläder och Söderbergs Bok är några exempel på framgångsrika företag på den tiden.
Idrott och i synnerhet fotboll blev tidigt min passion. Jag började redan vid fyraårsåldern att spela
fotboll. Vid ett tillfälle då, f d kungen Gustav VI Adolf var på väg till residenset i Tärnaby, slog jag
några bredsidor till honom inne på järnvägsstationen i Storuman. Jag har sedan dess spelat på de flesta
fotbollsarenorna i Ångermanland. Jag brukar berätta för mina barn att jag är unik som fotbollsspelare.
På 8O-talet spelade jag en match, med Ångermanlands landskapslag på Nipvallen i Sollefteå, mot
Östtysklands fotbollslandslag! Jag sköt då två frisparkar i mål! Det hade nog ingen gjort förut och
det är näst intill omöjligt att göra om det, eftersom landet Östtyskland inte finns längre. (Hoppas
den tidigare skribenten i "Gästboken" Lennart Sundvall fanns på läktaren)
Jag valde själv att bli polis! Gick min utbildning på Polisskolan i Stockholm 1968-69, därefter patrullerade jag två år i Kramfors, innan jag fick ordinarie polistjänst i Sollefteå. Jag brukar hävda vid kaffebordet, att jag har förmånen att ha det roligaste jobbet inom polisen. Brottsförebyggande polisarbete
har blivit prio nr. 1 för min tjänst. Jag ser alltid med glädje fram emot varje tillfälle då jag får besöka
skolan. Att t ex få komma in i klass fyra på Kalknäs skola och träffa entusiastiska, nyfikna, frågvisa och
roliga 10-11 åringar är en mycket stimulerande uppgift och upplevelse. En del frågor som jag får är
omöjliga att besvara och en del svar omöjliga att förstå. Exempelvis: "Vad gör polisen med tjuvarna då
vi tar in dom på polisstationen?" Svaret snabbt och rappt: "Poliserna spöar upp dom!" Det är en verklig
utmaning att bemöta och försöka förklara, ställa till rätta vissa uppfattningar, som barnen bär med sig!
Några barn kanske jag har lyckats med få att förstå vikten av att använda reflex, cykelhjälm och
bilbälte. I skolan träffar man många intressanta profiler och bland dem en tidigare skribent av "Gästboken". Han berättade för oss poliser att han hade läst skolstadgan. Där står det att en lärare har rätt
att visa ut en elev från lektionen, men det står inget om att man måste öppna dörren först, innan eleven
visas ut! Jag har inte visat ut någon elev och det har nog inte den läraren behövt göra heller.
Aktuellt hos polisen lokalt just nu, är dessa ouppklarade bostadsinbrott, som skett inom vårt närpolisområde, såväl dagtid som på okänd tid. Bästa brottförebyggande rådet just nu är: Om Du åker bort
en tid, berätta då inte det på "nätet", utan bara för dina grannar och anhöriga. Ordna sedan i bostaden
så att det ser ut som att du är hemma.
Jag jobbar för närvarande med grannsamverkan i ett försök att "försvåra för tjuven" ute på
landsbygden. Namnet LÅBONÄRAJU står för Långsele, Boteå, Näsåker, Ramsele och Junsele. Vi
kommer från polisen, LKC (Läns-kommunikationscentralen), skicka ut sms-meddelanden med information om pågående brott, eller liknande händelser som är aktuella. Detta meddelande går till närpolisområdet och eldsjälarna i LÅBONÄRAJU (typ Lars Blomén), som i sin tur sms:ar informationen vidare till intresserade. På så sätt hoppas vi att allmänheten snabbare skall
få information om vad som är på gång och vad som skett i närområdet. Jag hoppas
verkligen att vi, med denna typ av information, skapat något som gör att människan,
som valt att bo i glesbygden, kan känna sig något tryggare.

J

Kenneth Bergström, polis i Sollefteå Närpolisområde
och likaså förra säsongens tränare av Undroms IF
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