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Tomas Eklund värnar om miljön

Enligt forskarna är solenergi
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Pelle Larsson med barn trivdes
i vintersolen.
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Mor och son mår
osedvanligt bra

Vinterfölet i Kalknäs utvecklas
som det är tänkt.
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Det var mycket känslor i luften när Boteåparlamentet överlämnade checken
på den summa som bygdens folk hade samlat in till förmån för Handlar´n.
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Övrigt innehåll:

När bygdens butik i höstas drabbades av inbrott
väckte det stor förstämning både hos ägarna och
bygdens folk. På initiativ av Boteåparlamentet
drogs en insamling igång som engagerade många.
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Boteå Skoterklubb
hade familjedag

SIDAN 22

älkommen att ta del av ännu ett fullmatat nummer av Botebladet, Boteås egen tidning!
Jag pratade med en ängel tidigare idag.
Ja, faktiskt! Vi har nämligen alla möjlighet
att få agera änglar för människor i nöd.
Jag hamnade nämligen i en nödsituation
idag. Jag hade fått löfte om en text till Gästboken på sista sidan och fick på morgonen,
fyra dagar innan pressläggning, besked via
mejl att personen ifråga inte hade tid att
skriva något. Var och hur skulle jag kunna
få tag i någon, som på denna så korta varsel kunde tänka sig att skriva en text till
Gästboken!? Var skulle jag kunna hitta
en person präglad av positivitet och generositet och som var villig att göra mig en
tjänst under dessa pressade förhållanden?
Mina tankar fladdrade runt och ett namn
dök plötsligt upp i mitt huvud. Jag lyfte
telefonen, knappade in numret och fick till
min stora glädje ett jakande svar. Inom
loppet av ett dygn hade jag texten i datorn!
Tack Paula Hällsten-Sjögren, du är verkligen en ängel!
Tack även till alla Er som på olika sätt
bidragit till denna tidnings innehåll och
fortlevnad, antingen via reportage eller genom att ställa upp för intervjuer! Ni är
änglalika allesammans!
Nästa nummer av Botebladet kommer
ut vecka 23-24 och sträcker sig augusti månad ut.
Ha en underbart välsignad vår 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. Tidigare
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 29/5 2014
Notera detta datum
i Din planering!
i flyttade till Boteå för drygt ett och ett halvt
år sedan. Efter sju månaders veckopendlande,
mellan Umeå och Strömsund, hade jag fått ett
jobb i Sollefteå. Vi hamnade inte direkt i Undrom,
utan mellanlandade, i ungefär ett halvår, i Granvåg
där vi hyrde ett gårdshus.
Vi som flyttade hit var jag, min sambo Ellinor, sonen Arvid, hunden Elsa, katterna Shorty och Maja
och några hönor. Under tiden som vi har bott här, så
har familjen utökats med ytterligare några höns, men
kanske störst av allt; en liten tjej som heter Signe
och som föddes i augusti.
Ingen av oss har någon anknytning till bygden, då
jag själv kommer från en liten by utanför Umeå och
Ellinor kommer från Gustavsberg (där toalettstolen
görs), utanför Stockholm. Man kan nog säga att det
var lite av en slump som gjorde att vi hamnade här.
När vi hade blivit uppsagda från vårt tidigare boende, eftersom vår hyresvärd ville ha huset till annat,
så kom tanken att vi kanske borde köpa ett hus. Efter en hel del kollande på Hemnet och Blocket, och
efter att ha varit och kikat lite runt huset i Undrom,
så tänkte vi: ”Äh, man kan ju alltid kolla med mäklaren.”
Efter ytterligare efterforskningar runt bygden, grusgropen, stranden, skolan - tja, allt man kunde kolla
upp - så fick vi en visning av huset. Vi funderade lite,
sen slog vi till.
Blev det bra då? O, ja! Närheten till jättebra barnomsorg, skola, bra affär, underbara grannar, samt en
positiv anda i bygden, är några av de saker som gjort
att vi trivs kanonbra här i Undrom.
Den underbara naturen i omgivningen
är ytterligare en faktor som gör att
detta är en härlig plats att bo på!

Samuel Pettersson, Undrom
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Tommy Åhlin representerade Undroms IF, Karin Sellgren Boteå-Styrnäs LRF, Samuel Eriksson
Boteåparlamentet och Laila Lindholm Boteåparlamentet och Botaton.

Planeringen är i full gång för ännu
en upplaga av Boteåfestivalen
Om allting går i lås blir det i princip en upprepning av fjolårets succésatsning
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llting tyder på att det kommer att bli ännu en upplaga av den uppskattade Boteåfestivalen.
Tisdagen den 18:e februari samlades en handfull föreningsrepresentanter i Botatonhuset
för att lägga en grund inför sommarens planerade festival.
Årets festival inleds på stranden i Undrom fredagen den 4:e juli med en repris på fjolårets succéartade snöskotertävling. Den övergår sedan till den traditionella strandfesten, där ett antal artister
redan är inbokade. På lördagseftermiddagen avgörs åter Boteåmästerskapen i kubb på Bohedsvallen i Undrom, en tävling som har potential att locka ännu fler lag än i fjol. Samtidigt blir det vernissage på Ångermanlandsgården i Para, med mängder av ytterligare aktiviteter där under påföljande
vecka. På lördagskvällen blir det dessutom en kvällsmatch mellan Undroms IF och Kramforsalliansen, en prestigefylld drabbning som brukar bjuda på stor underhållning. Helgen därpå blir det troligtvis en midnattskonsert i Boteå kyrka. Det mesta talar också för att det, precis som förra året,
även kommer att hållas en författarafton i biblioteket i Björkå och det är inte helt otänkbart att det
dessutom blir en allsångskväll den här gången. Samtal äger nämligen just nu rum när det gäller
detta. Även ytterligare arrangemang kan tillkomma och i nästa nummer av Botebladet kommer ett
fullständigt program för festivalen att kunna presenteras. Nytt för i år är att inträde kommer att tas
vid fredagens arrangemang på stranden.
av Rolf Ronestjärna

Föreningsrepresentanterna lade tillsammans grunden för årets upplaga av Boteåfestivalen.
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Butiksinnehavarna Dan och Liselott Schöllin strålar av glädje över bygdens kärleksbevis.

Bygdens insamling till Handlar´n rörde ägarna till tårar
Det meningslösa inbrottet i höstas var ett slag under bältet på butiksinnehavarna
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förra numret av Botebladet berättades det om att bygdens livsmedelsbutik hade drabbats av
ett inbrott, där tjuvarna endast fick med sig en liten summa pengar, men där kostnaderna för
skadegörelsen blev ett rejält dråpslag för butiksinnehavarna. På Boteåparlamentets initiativ
drogs därför en insamling, till förmån för butiken, igång. Det visade sig att bygden verkligen kom
att ta insamlingen till sitt hjärta och en fantastisk gemensam insats gjordes.
Måndagen den 16:e december överlämnades insamlingsresultatet i form av en check som Parlamentets Birgitta Blomén hade skapat. På plats i butiken fanns en handfull Parlamentsledamöter,
med ordförande Pia Hedberg i spetsen, och det högtidliga ögonblicket förevigades även av Tidningen
Ångermanland. Och om nu resultatet av insamlingen var fantastiskt, så var mottagarnas reaktion, när

Pia Hedberg, tillsammans med en handfull Parlamentsledamöter, överlämnade resultatet för insamlingen.
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de fick se beloppet på checken, minst lika fantastisk. Man hade verkligen unnat alla som varit med
och skänkt pengar att få varit med och ta del av den. Det var verkligen gripande att få bevittna det hela, att t ex få se ägaren Liselott Schöllin ropa till av förvåning och genast brista ut i tårar. ”Jag är
alldeles mållös, jag fattar det inte! Jag hade aldrig kunnat tro att det skulle komma in så mycket
pengar!”, var hennes omedelbara reaktion. Den insamlade summan kommer även att kunna bekosta
ett nytt larmsystem i butiken.
Tilläggas bör också att Handlar´n, som lite ytterligare plåster på såren, åter har nominerats till
Årets Handlare i Sollefteå kommun. Som den minnesvärde läsaren kanske minns, korades man ju
till 2008 års handlare (se Botebladets vårnummer 2009 på www.botea.se). Förhoppningsvis kommer
denna nominering leda fram till ytterligare glädjetårar...
av Rolf Ronestjärna
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Själva överlämningsögonblicket av insamlingsresultatet präglades av både tårar och skratt.

Nervositeten bland de sju passagerarna, strax innan luciatågets avgång, var högst påtaglig.

Julstämning hos Handlar´n
låklockans förskolas årliga
luciatåg har blivit något av
en institution i bygden och
besöket hos Handlar´n på luciamorgonen var det sjunde i rad. Som alltid var besöket väldigt uppskattat
både bland personal och kunder och
de flesta bland åhörarna brast ut i
förtjusta leenden inför barnens charmiga och inlevelsefulla sång. Frida
Wiksten och Lina Larsson, ur personalen på Kalknäs skola, stöttade
förtjänstfullt i bakgrunden.
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Blåklockans traditionsenliga luciatåg spred värme och ljus i bygdens livsmedelsbutik

av Rolf Ronestjärna Blåklockebarnen charmade butikens kunder med sitt program.
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De flesta forskarna är idag överens om att solenergin är lösningen på framtidens energiproblem.

Tomas Eklunds hjärta klappar för miljövänlig energi
Via den ganska nystartade firman Solenergi i Undrom gör han en insats för miljön
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oteå är, som tidigare konstaterats, en förhållandevis företagstät bygd. Tomas Eklund på Solberg, som är en av bygdens många företagare, har tidigare figurerat i olika reportage i Botebladet. Men eftersom det ständigt flyttar in nytt folk i bygden, och Tomas dessutom har breddat sin verksamhet på sistone, så torde det vara läge för en ny artikel.
Tomas Eklund berättar att han har bott i Boteå sedan 1981. Inledningsvis bodde han och dåvarande partnern inneboende i det hus som han framledes kom att ta över och som han bor i idag. Efter
två-tre år köpte de ett hus i Lännäs. Till en början jobbade Tomas som lastbilsmekaniker i Sollefteå

Enligt Tomas Eklund finns det idag investeringsbidrag att söka för den som vill installera solpaneler.
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och i mitten av 80-talet fick han jobb på Svalöfs i Lännäs. I slutet av 80-talet startade han egen firma, med inriktning på biodling, något som han kom att hålla på med fram till 2005. Några år därefter
drog han och makan Ingrid igång Bed & Breakfast på gården Solberg, som de övertog 1998.
Numer sköter Ingrid den verksamheten på egen hand (se Botebladets sommarnummer 2009 på
www.botea.se). I den vevan sadlade även Tomas om till snickare och började erbjuda sina tjänster
till boende i närområdet, något som han även gör idag.
Tomas berättar vidare att han alltid har varit mycket intresserad av miljöfrågor och det här med
förnyelsebar energi, något som utmynnade i att han investerade i ett gårdsvindkraftverk (se Botebladets vårnummer 2012 på www.botea.se) för ett par år sedan. Leverantören av vindkraftverket,
företaget Windon, sysslade också med solenergi, vilket i sin tur ledde till att Tomas bestämde sig
för att bli återförsäljare åt företagets solenergiprodukter. Hans beslut resulterade i det nya företagsnamnet Solenergi i Undrom (se företagets hemsida på www.solvinnare.se). Windon är det enda
företag på marknaden som erbjuder svensktillverkade solcellspaneler, något som Tomas tycker är
väldigt positivt när det gäller företaget. ”Jag gillar att det är en svensk produkt, som ger svenska
arbetstillfällen.” Generellt betalar en sådan investering av sig på cirka tolv år, beroende på rådande
elprisnivå. Idag ligger ju elpriset jämförelsevis lågt, vilket medför att återbetalningstiden minskar
när det åter höjs. ”Att satsa på solenergi är en långtidsinvestering som alltid bär sej och framförallt är det klimatsmart”. Tomas tycker sig ha märkt ett ökat intresse för solenergi bland folk och
att alltfler börjar få upp ögonen för att solenergi är lönsamt både ekonomiskt, miljömässigt och samhällsmässigt. I Tyskland har t ex den växande solenergimarknaden dessutom blivit en politisk kraft,
där solenergiproduktionen alltmer påverkar energimarknaden.
”Energiproduktionen kommer att behöva förändras framöver och detta är framtidens sätt att
producera energi”, konstaterar Tomas, samtidigt som han visar ett utdrag ur en bok (se bild föregående sida), som visar att det mesta av den energi som vi använder egentligen har sitt ursprung i solen. Enligt beräkningar träffas jordytan varje sekund av en energimängd från solen i storleksordningen 170 tusen Terrawatt. En halvtimme, med denna energimängd omvandlat i el, skulle kunna
försörja jordens befolkning med elektricitet i ett helt år! Endast en bråkdel av denna energimängd
tas till vara för mänsklig aktivitet. Men enligt Tomas har vi inte bara ett gemensamt ansvar för vår
egen miljö, utan även den globala miljön. ”Genom att använda sej av t ex solenergi, visar man även
solidaritet med människorna boendes i den södra hemisfären.”
av Rolf Ronestjärna

Solpanelerna som Tomas Eklund har satt upp på sin ladugårdsbyggnad producerar ca 9 000 kWh/år.
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Lommra originaluppsättning bestod av bandmedlemmarna Nils Olof Nilsson, Ulf Holmsten, Bert
Holmsten och Roland Karlsson. Fotot är taget 1987 i samband med en hembygdsdag i Myckelby.

Lommra är tveklöst en av bygdens
allra största musikexporter
mbryot till musikgänget Lommra hittar vi nog
i början på 70-talet hemma i vardagsrummet
hemma hos Ulf och Marie Holmsten, när Krister Näsholm var hemma på semester. Ulf och Krister,
tillsammans med Bert Holmsten, bildade ju i mitten
på 50-talet det uppmärksammade pojkbandet Uffes
Trio, med skivinspelning och uppträdande på bl a Nalen och Lorry i Stockholm.
Som ”gitarrägare” fick jag vara med och komplettera Uffes Trio, då vi nu improviserade fram låtar och
spelade in dessa på Kristers rullbandspelare. I början
av 80-talet bildades musikgruppen Botetjyva, bestående av elva musikanter från bygden, bl a Ulf och Bert,
liksom deras morbror Sigvard på fiol. Ulf, Bert och
jag träffades ofta och då plockades naturligtvis instrumenten fram. Ulfs granne, Nils Olof Nilsson, blev snart
indragen, för vi tyckte att vi behövde en pianist och
dragspelare, och han blev ett utmärkt komplement.
Första offentliga spelningen blev när Einar Bodin i
Sunnersta ringde och ville ha lite underhållning på
Boteå S-förenings möte i Björksjön. När Einar frågade vad vi kallade bandet, blev vi överrumplade,
men kastade ur oss: ”Lommra”. Vi tyckte det var ett
passande namn för oss (det betyder ungefär ”senfär- Artikelförfattaren har idag sin hemvist i Västerås.
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Den forne bandmedlemmen Roland Karlsson
minns tillbaka på Lommras storhetstid

diga klantskallar”).
Första spelningen utanför Boteå blev på Vis- & lyrikklubbens soaré på Appelbergs i Sollefteå,
tillsammans med många duktiga vissångare i kommunen. Ganska snart blev det inspelning av ett
kassettband i Ulf Henrikssons studio på Junselevallen. Producent var Kenneth Lindholm, sedermera bandmedlem i Lommra och Holmsten Trio. Detta resulterade i kassettbandet Hemikring
Bote på sidan 1 och Slimmerbita 1 på sidan 2 (äldre och yngre låtar med ursprung i Boteåbygden,
respektive gamla schlagers som vi växte upp med på 50- och 60-talet). Kassettbanden gick åt som
smör i solsken i samband med spelningar ute i bygderna. Helt otroliga 3 000 band såldes på detta
sätt! Så småningom spelade vi in Slimmerbita 2, i Radio Västernorrlands studio i Härnösand, än
en gång med Kenneth Lindholm som producent.
Betecknande för bandet Lommra var väl den starka kamratskapen. Vi hade ju känt varandra
ända sedan folkskolan i Offer och vi brukade säga att vi hade lika gärna kunnat ägna oss åt golf
eller sportfiske. Gemensamt var också att vi inte ville repetera särskilt ofta, vi gjorde det kanske
en gång per år. Huvudsaken var ju att det blev regelbundet, tyckte vi. Vi brukade känna på nya låtar
i spelbilen och testade dem sedan på nästa spelning, vilket ofta funkade hyfsat.
Som underhållningsband (med dans ibland) blev mottagandet otroligt ute i bygderna. När man
kikar i spelplanerna, mellan åren 1982 och 1999, ser man att vi vissa år hade 80-talet spelningar
och av dessa var ca 95 % inom vårt eget län. På 90-talet gled vi in i ett samarbete med prästen Lennart ”Thylle” Thylander och lyckades då få ett rejält lyft via projektet Psalmtoppen, med utgångspunkt Gålsjö Bruk. Detta blev mycket uppmärksammat över hela landet, i både TV och tidningar.
Tyvärr avled Nils Olof hastigt i omklädningsrummet, efter ett höjdargig på Hörnettpaviljongen i
Domsjö (16/1 1994), en oerhört traumatisk upplevelse för oss alla i bandet, liksom för hans familj,
vänner och bekanta. Omedelbart efter detta ville vi inte mer höra talas om Lommra, men bl a på
grund av en vädjan från Nils Olofs fru Ingrid, om att vi måste fortsätta spela, började vi efter någon
månad leta efter en ersättare och fick då tag i Lennart Jönsson från Sollefteå. Lommra fortsatte med
underhållning och dans fram till sommaren 1999. Sista spelningen var på en bröllopsfest på Gålsjö
Bruk, innan undertecknad emigrerade till London. Lommra fortsatte därefter samarbetet med Thylle,
tillsammans med de båda proffsen Gunnar Stålhand och Pär-Åke Stockberg, som hade anslutit tidigare. Kenneth Lindholm påstår sig ha haft det längsta vikariatet i musikhistorien, genom att han
övertog gitarrspelandet och fortsatte så med den äran under dryga tio år.
Lommra är idag ett helt avslutat kapitel och det är med stor tacksamhet jag ser tillbaka på denna
era, med mycket spelglädje och starkt kompisskap. Dessvärre är jag numer den ende kvar av ”the
originals”, eftersom även Ulf gick bort alldeles för tidigt (2005), liksom brodern Bert (2011). Så
det är därför med stor glädje som jag konstaterar att musikarvet har gått vidare i och med att Ulfs
son Mikael har startat upp Holmsten Trio. Jag vill härmed, av hela mitt hjärta, uttrycka mina varmaste lyckönskningar inför framtiden! Jag vet att både humorn och spelglädjen har förts vidare på
detta sätt!
av Roland Karlsson
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Fotnot: Artikeln har tidigare publicerats på Holmsten Trios hemsida

2004 års upplaga av orkestern Lommra bestod av bandmedlemmarna Bert Holmsten, Pär-Åke
Stockberg, Lennart Thylander, Ulf Holmsten, Kenneth Lindholm och Gunnar Stålhand.
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Ann-Cathrine Wiklander, som sedan drygt 30 år tillbaka bor i Sånga, har ägnat sitt liv åt musiken.

Ann-Cathrine Wiklander är tveklöst
bygdens allra största musikexport

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Efter många års bortavaro har Sångabon Ann-Cathrine Wiklander återvänt till musikscenen
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vanstående rubrik torde inte vara någon överdrift, i alla fall inte efter det att man har tagit
sig en närmare titt på Ann-Cathrine Wiklanders omfattande CV. Härförleden valde Radio
Västernorrland att t o m titulera henne som 90-talets dansbandsdrottning.
Efter det stora genombrottet 1993, då hon med låten Kärleken gick in som etta på Svensktoppen
och sedan låg kvar där i åtta veckor, kom hon att ofta figurera i diverse TV-program. Hon var t ex Lasse Berghagens allra första gäst i hans premiärprogram av Allsång
på Skansen sommaren 1994. Samma år låg hon även etta
några veckor på Svensktoppen med låten Vänd inte ryggen åt en vän. Även de två påföljande åren hade hon med
ett par låtar på listan, nämligen Julklockor över vår jord
och Alla stunder, som båda fanns med i toppskiktet. Hennes senaste låt på listan var Gamla vänner, året var 2000.
Under 90-talet kom Ann-Cathrine även att medverka i
tre Bingolottoprogram och hon gästspelade även i Per
Eric Nordquists program Hallå Sverige. Under de åren
var hon även en ofta förekommande gäst i olika caféprogram som gick på TV. Dessutom gjorde hon en minnesvärd insats i Hur gör djur?, då Babben Larsson var programledare för underhållningsprogrammet Söndagsöppet.
Under hela sin karriär har hon dessutom släppt en mängd
skivor och likaså gästspelat på att antal samlingsplattor.
Ann-Cathrine berättar att hon föddes i Sollefteå och
att
hon, som näst yngst i en syskonskara bestående av nio
Svartis är Ann-Cathrines största beundrare.

barn, kom att växa upp i en musikälskande och musicerande familj. ”Musiken var ett gemensamt
språk för oss”, minns hon. Redan som 14-åring började hon att sjunga med en orkester och efter att
ha gått ut högstadiet började hon att sjunga på heltid. Karriären gick sedan via ett antal olika orkestrar, där även några av syskonen fanns med på ett hörn. 1978-1979 turnerade hon i folkparkerna tillsammans med sångerskan Anna-Lena Löfgren och de turnerade även i bl a Norge och Holland. Under många år hade hon även en egen orkester, som hon turnerade land och rike runt med. 1996 valde
dock Ann-Cathrine att lägga turnélivet på hyllan för att helt kunna fokusera på familjen och barnen
Theresé och Andreas. Musiken lade hon dock inte helt av med, utan det kom under årens lopp att
bli enstaka gästpel här och där, även om hon tackade nej till de flesta förfrågningar som hon fick.
Under tio års tid var hon en av programledarna på Trollskoj i Sollefteå.
Åren rullade på och Ann-Cathrine var nöjd med tillvaron och sitt jobb som distriktssköterska
och hon hade egentligen inga som helst tankar på att ändra på något i sitt liv eller att börja turnera
igen. Men för omkring två år sedan kom dock hennes liv att ta en helt annan riktning, både jobbmässigt och i fråga om hennes slumrande musikkarriär. Dels fick hon erbjudande om ett jobb som
diabetessköterska på Österåsens Hälsohem, en förfrågan som hon tackade ja till. Något som senare
skulle visa sig komma att underlätta det framtida turnerandet. Ungefär i samma veva kontaktades
hon via Facebook av en rikskänd musiker, vid namn Erik Lihm, en bekantskap som med tiden ledde
till ett möte öga mot öga och slutligen utmynnade i ett musikaliskt samarbete. Resten är musikhistoria
och ett alldeles nytt kapitel började skrivas i Ann-Cathrines liv. ”Vi fann varandra direkt och vi har
så oerhört roligt tillsammans, både privat och på scenen! Det hela har också lett fram till att vi
idag är särbo”, fnittar Ann-Cathrine lite förtjust.
Det purfärska samarbetet har så här långt resulterat i två maxisinglar (en fullängds CD kommer
även framåt sommaren) och mängder av konserter och framträdanden på flera håll runt om i landet.
Bl a uppträdde de på Björksjösvängens cafékväll i november (se Botebladets förra nummer på
www.botea.se). Alltfler dörrar öppnas just nu för den nya konstellationen, men turnerandet kommer
dock begränsas till helger och semesterdagar. Det verkar också som om Ann-Cathrine Wiklanders
återkomst på musikscenen har varit efterlängtad hos en hel del och både hon och Erik Lihm känner
sig väldigt glada och inspirerade över det mycket positiva gensvar som de har fått så här långt.
”Det är fantastiskt roligt, publiken vill inte gå hem! Vår musik verkar dessutom betyda nåt för
folk och flera har kommit fram efteråt och berättat att sångerna har fått vara till tröst för dom.
För mej personligen är det viktigt att texten har en innebörd”, säger Ann-Cathrine. Större delen
av deras repertoar är egna låtar, både sånger som de har skrivit tillsammans och sånger från deras
tidigare respektive karriärer (Erik Lihm har ju bl a ett förflutet som medlem i grupperna Telstars
och Vikingarna). Det ska bli intressant att vidare följa parets gemensamma karriärresa.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

av Rolf Ronestjärna

Ann-Cathrine Wiklander och Erik Lihm har blivit parhästar både musikaliskt och känslomässigt.
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Silke Dienemann och Günter Olbers-Dienemann tycker att de har blivit väl mottagna i Boteå.

Silke och Günter tycker att de
har fått ett bättre liv i Boteå
Efter 20 års väntan fick de äntligen möjlighet att flytta från Tyskland till Sverige
är vi anländer till paret Silke Dienemann och Günter Olbers-Dienemann, för att göra intervjun, kvittrar fåglarna på de många fågelborden ute i trädgården. Inne i köket sprakar
en brasa och det doftar kaffe och äppelkaka med kanel. I bakgrunden hörs lugn och behaglig
medeltidsmusik. I rummet intill gläfser en hund. Vi sätter oss ner vid köksbordet och börjar prata.
För 20 år sedan besökte paret Sverige under fyra dagar och förälskade sig då i landet. Eftersom
de aldrig har känt sig riktigt hemma i Tyskland, har de sedan dess drömt om att flytta till Sverige.
Trots att de besökte södra Sverige kände de att de ville flytta till Norrland. Gärna till de nordligaste
delarna, men då skulle de förmodligen inte kunna ha ankor, vilket de önskar, så mellersta Sverige
blev en lämplig kompromiss. Dessutom är det ju rejäla vintrar med mycket snö, istället för lite
slasksnö och mycket fukt...
För drygt ett år sedan hittade de huset i Tybränn på nätet och tog då genast kontakt. När de kom
hit blev de väl mottagna, av bl a Lennart Johansson i Rista, och de fick hjälp med det som behövde
göras för att de skulle kunna bli ägare till huset. De känner att de har blivit väl mottagna i bygden
och att alla är vänliga och hjälpsamma. Tyvärr har de dock inte träffat några andra tyskar än. De tycker att det skulle ha varit bra om de hade fått göra det, men hittills har de inte sökt speciellt aktivt.
Silke och Günter känner att de egentligen borde gå på Svenska för invandrare, men det skulle ta
upp alltför mycket tid att åka till Sollefteå (tre timmar/dag), eftersom de just nu satsar mycket tid på
att etablera sitt webbföretag. Därför söker de en lärare i svenska här i Boteå. Så om du som läser
detta, och är intresserad av att undervisa två tyskar i det svenska språket, så kan du höra av dig till
mig, Ulla Bodin, så förmedlar jag kontakten. Du bör naturligtvis kunna både svenska och tyska!
Silke och Günter tycker att Sverige är som Tyskland, fast att det är mycket bättre här! De har
upptäckt att det känns lite som Tyskland här, eftersom det både finns Kanadagäss och sidensvansar.
I Tyskland är sidensvansar sommarfåglar, men här ser de dem på fågelbordet nu på vintern. Så de
tycker att de har fått med sig det bästa av Tyskland, d v s djurlivet. Paret har nämligen ett stort djurintresse och det var just det som gjorde att det dröjde 20 år innan de flyttade till Sverige, eftersom de
i Tyskland hade ett stort antal ankor och gäss som de födde upp. Av dessa finns nu bara fyra kvar och
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dessa bor nu i en park i Tyskland och blir väl omhändertagna där. De har funderingar på att skaffa
ankor, men de vet inte hur dessa skulle klara en kall vinter. Idag har de hund och katt. Katten är en
utekatt, som de hade med sig hit från Tyskland, och hunden är en gatuhund från Spanien. Att hunden
finns hos dem, är ett bevis på deras kärlek till djur. De såg nämligen på TV att en spansk gatuhund,
som hade blivit blind efter att ha blivit skjuten med hagel, sökte ny ägare. De blev genast förälskade
i hunden och ringde direkt. Det var visserligen en familj som hade hunnit ringa innan dem, men det
visade sig att hunden valde Silke och Günter. Med tanke på att den är blind, är den osäker och har
svårt med främlingar. Så det var viktigt att den fick förtroende för sina nya ägare.
Idag håller, som sagt, Silke och Günter på och utvecklar en webbshop för Silkes produkter. Hon
tovar, virkar och syr gardiner och kläder, medan Günter tillverkar olika figurer i trä. Dessutom har
han ett elektronikföretag som arbetar med kretskort och programvara. Elektronikföretaget har kunder
i Tyskland, men önskar även att utöka sin verksamhet till Sverige. Företaget säljer paket som ”idé
till färdig produkt”.
av Ulla Bodin

FOTO: PER HÄGGBLAD

Silke och Günter sköter det mesta av jobbet hemifrån det nyinköpta huset i Tybränn.

Företagaren Per Häggblad från Björksjön har mångårig erfarenhet inom elbranschen.

Per Häggblad är solokvist igen
Har precis avslutat sitt delägarskap i Musikanten och startat egen elfirma
otebladet har tidigare berättat om Björksjöföretagaren Per Häggblad och hans delägarskap i företaget Musikanten i Sollefteå (se Botebladets vårnummer 2012 på www.botea.se).
Per har nu gått vidare i sin gärning och startat firman PH´s Elservice (se annons sidan 35),
där han fortsättningsvis, i ännu högre grad än tidigare, kommer att vara tillgänglig för bygden när
det handlar om alla typer av el- och renoveringsarbeten.
av Rolf Ronestjärna
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Trivselfaktorn var hög hos de församlade i samband med tjejkvällen i Botatonhuset.

Välbesökt tjejkväll i Botatonhuset talar för en fortsättning
Bygdens tjejer fick tips och råd ifråga om klädval och hur man sminkar sig

FOTO: LAILA LINDHOLM

en 18:e januari samlades ett 20-tal kvinnor i Botatonhuset för att umgås och spana in kläder, smink och underkläder. Claire Sjölander sålde kläder, Kristina Strand sålde smink
och hudvårdsprodukter och Inga-Lill Öhman-Andrén sålde underkläder. Kvällen inleddes
med mingel och tilltugg, medan försäljarna gjorde sig redo. Därefter utsågs Anna Odelberg till den
som skulle få äran att bli sminkad av Kristina.
Alla förflyttade sig till stora salen och fick en kort introduktion i hur man väljer behå. Inga-Lill
visade och berättade. Många kvinnor har fel storlek på sin behå och tänker inte på att kroppen förändras många gånger under livet. Då och då stack Kristina in med förklaringar på vad hon gjorde
med Anna. Anna fick en makeover och vi övriga fick tips på hur man använder sig av makeup. Därefter var det fritt fram för provningar av kläder och behåar. Självklart gick det även att handla av
de tre utställarna. När kvällen var slut gick alla hem nöjda och hoppades på fler tillfällen att kunna
träffas.
av Laila Lindholm

Det finns mycket som talar för att fler tjejkvällar kommer att arrangeras framöver.
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Patrulleringen av bygden skulle kunna utökas om fler bybor valde att bli medlemmar i föreningen.

Boteå Byavakt höll sitt årsmöte i Sunnersta Folkets Hus
öndagen den 9:e februari höll Boteå Byavakt sitt årsmöte i Sunnersta Folkets Hus. Byavakten har nu patrullerat i bygden i drygt tre år och enligt polisen i
Sollefteå har detta haft en stor betydelse för tryggheten i
Boteå. Tyvärr drabbades bygden av ett antal negativa
händelser under 2013; bl a en del sommarstugeinbrott,
några bränslestölder, men framförallt inbrottet hos Handlar´n i Undrom.
Inledningsvis valdes Per-Åke Göransson till ordförande för mötet och Märith Löfgren till sekreterare. Verksamhetsberättelse fanns till utdelning och styrelsen fick
ansvarsfrihet när det gällde det gångna årets ekonomi. Årsavgift, för medlemsskap i föreningen, bestämdes till 200 kr.
Idag består föreningen av 74 medlemmar. Lars Blomén omvaldes till ordförande och den övriga styrelsen består av Birgitta Blomén (kassör), Gunilla Edhager (sekreterare), Andreas Blomén, Bernt Bolin, Malin Flodström (suppleant) och Isak Landberg
(suppleant).
Idag består byavakten av ett halvdussinet chaufförer som hjälps åt att patrullera bygden. Det finns därmed ett stort
behov av fler bybor som kan tänkas ställa upp någon gång varje månad. Bilersättning utgår. För vidare information se
www.botea.se/byavakten
av Rolf Ronestjärna Lars Blomén tillsammans med Per-Åke Göransson.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Fler chaufförer för patrullering i bygden efterlyses
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Claire Sjölander

Claire Sjölander bytte ut storstadens jäkt mot lugnet i Boteå
I detta nummer av Botebladet porträtteras Undromsbon Claire Sjölander

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

tockholmstjejen Claire Sjölander har inte för ett ögonblick ångrat sitt beslut att lämna jäktet i huvudstaden
till förmån för lugnet i Boteå. Nu i maj har det hunnit gå
tio år sedan flyttlasset gick norrut. ”Jag kan inte fatta att
det har gått så pass lång tid! Det har varit jättehärligt att
bo i Boteå, jag har trivts fantastiskt bra så här långt”, säger Claire innan jag hunnit ta fram mitt anteckningsblock.
Strax befinner vi oss dock drygt 70 år tillbaka i tiden,

Claire Sjölander tycker om att ha många järn i elden.
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FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
- Kjol och tröja.
Sån är
är jag:
Sån
jag:
Jagär
harenalltid
-- Jag
öppen och positiv
person och jag har lätt att få
kontakt med folk.
Tre föremål jag skulle ta med
Tre
föremål jag skulle ta
mSågverketdarbete
&
med till en öde ö:
-vävstolen.
Kniv, elddon och en pläd.

Jag blir glad när:
- jag
Mina
barnbarnbarne..
hör av sej och
träffar
när jag tänker på alla fina vänner jag har i Boteå.
Någon jag gärna vill träffa:
- Läkaren och författaren Stefan
Einhorn.
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närmare bestämt söndagen den 28:e november 1943. Andra världskriget pågår som mest och just
det nämnda datumet drar den s k Teherankonferensen igång i Iran, där Franklin D Roosewelt,
Winston Churchill och Josef Stalin har samlats i hopp om att kunna träffa ett avtal om framtida
gränsdragningar efter krigets slut. Vidare drar man bl a upp riktlinjerna inför den s k Normandieinvasionen, som kommer att äga rum i juni året därpå. På S:t Eriks BB, på Kungsholmen i Stockholm,
råder febril aktivitet i ett av förlossningsrummen. Strax ekar skriken från en nyförlöst liten flicka,
som senare döps till Claire Sonja, i korridorerna. De glada och tacksamma föräldrarna heter AnnaGreta och Arne Arenstrand, härstammande från Nacka respektive Botkyrka. Pappa Arne jobbar
för tillfället som maskintekniker och kommer senare att driva en radio- och cykelaffär under några
år. Mamma Anna-Greta kommer under det närmaste året att inledningsvis befinna sig hemma hos
den förstfödda, för att därefter hjälpa till i makens affär och senare ta anställning som kontorist.
Claire växer upp i en enrummare på Stora Essingen, där det finns gott om grönområden för
grannskapets barn att leka och ha kul. Även gatan fungerar som en utomordentlig lekplats för den stora skaran av barn i området. Två år gammal blir Claire storasyster och ganska direkt får hon axla
den ansvarsfulla uppgiften som barnvakt, en syssla som hon med åren kommer att behärska till
fulländning. När Claire är sex år gammal flyttar familjen till en 2½ rummare i samma hus. När hon
är elva år, bestämmer sig föräldrarna för att gå skilda vägar.
På söndagsmorgnarna står, under uppväxtåren, söndagsskola på schemat och på eftermiddagarna
skickas hon därefter, och sedermera också brodern, ofta till biografen av föräldrarna. Under uppväxtåren är Claire engagerad som Blåvinge inom scouterna hos KFUK (Kristliga Föreningen av Unga
Kvinnor), för att med åren avancera i graderna och bli patrulledare för patrullen Björnen. ”Jag har
delvis växt upp kollektivt”, konstaterar Claire och berättar att hon, från det att hon är sex år gammal fram till det att hon fyller 14, tillbringar åtta veckor på kollo varje sommar. Hälften av gångerna
vistas hon i Småland och resterande somrar placeras hon i Stockholms skärgård och i Hälsingland.
”Jag har tyckt att det har varit roligt och jag har haft det bra där. För mej har det enbart varit positivt, jag har ju inte vetat om nåt annat...”
Efter sex år i Stora Essingens folkskola fortsätter Claire till Hushållstekniska realskolan (motsvarande högstadiet idag) invid Norra Bantorget. På sin 15-årsdag får Claire en mycket oväntad
och för framtiden avgörande överraskning. Helt objuden dyker nämligen en ovanligt stilig ung man,
den två år äldre Ivan Sjölander, upp på hennes födelsedagskalas...
forts. nästa sida

Tidigare var segling med den egna segelbåten Claires största intresse. Efter skilsmässan kom
det att handla om golf och utförsåkning. Idag är hennes stora intresse att läsa böcker.
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Utan tvekan tänds redan där en kärleksgnista, för strax därpå börjar de unga tu att kila stadigt.
Efter avslutad skolgång får Claire inledningsvis jobb som barnflicka i Vällingby och efter ett
halvår jobb i en musikaffär på Kungsgatan i centrum. ”För det mesta stod jag och vände plattor
åt kunder som ville provlyssna innan dom köpte skivan”, minns hon. Vid årsskiftet 1959-1960 får
hon jobb som växeltelefonist hos Warner Bros Film AB. Under det dryga året, som hon jobbar där,
präglas hennes tillvaro i mångt och mycket av film, eftersom hon har möjlighet att se bolagets alla
filmer gratis. På kvällstid tar hon kurser i maskinskrivning och stenografi och får därefter jobb
som kontorist hos Electrolux. Efter drygt 2½ års anställning där får hon jobb som kontorist på en
fastighetsbyrå. Där blir hon kvar fram till i januari 1965, då hon slutar p g a att hon och Ivan, som
hon gift sig med året innan, nu ska ha barn tillsammans. I mars 1965 föds dottern Marie, som även
hon bor i Boteå idag och var den som lockade hit mamma Claire för tio år sedan. Marie jobbar som
homeopat i Sollefteå och har två söner. Två år senare kommer dottern Ulrika till världen. Ulrika
bor idag i Norge, där hon jobbar som miljöterapeut. Även hon har två barn.
De första fyra åren bor paret inneboende hos Ivans föräldrar i deras radhus. Därefter bor de en
kort tid i en tvåa på Döbelnsgatan, för att därefter flytta till en alldeles splitterny trea i Tensta.
Under barnens uppväxt har Claire olika ströjobb. Läsåret 1969-70 ser hon till att skaffa sig gymnasiekompetens och börjar därefter på förskoleseminariet. Efter avslutad utbildning får hon jobb som
förskollärare i Handen och familjen väljer att flytta dit. 1977 får Claire ett liknande jobb i Täby
och familjen flyttar därför dit. Året därpå välsignas paret med sitt tredje barn; sonen Per, som idag
bor på Gotland. Där jobbar han som flygplatstekniker på Visby flygplats och likaså han har två
barn. I Täby kommer Claire att jobba ca 18 år inom barnomsorgen, varav den mesta tiden som
förskolechef. I slutet av den perioden mognar beslutet fram att sadla om karriärsmässigt och 1997
är hon tillbaka där hon en gång började; nämligen inom kontorssvängen. Inledningsvis jobbar hon
1½ år som kontorist på ett företag, för att därefter bli signad som sekreterare och ekonomiassistent
hos Svensk Industriförening. Där blir hon kvar i fem år.
Tisdagen den 4:e maj 2004 påbörjas alltså ett helt nytt kapitel i Claires så innehållsrika liv. Det
är nämligen den dagen som flyttlasset går till det nyinköpta huset i Boteå. Ett beslut som hon hittills inte har haft anledning att ångra. Fram till pensionen har hon lite olika ströjobb och hon startar
även egen firma, där hon börjar sälja kläder. Den verksamheten håller hon på med i fem år, för att
därefter låta företaget bli vilande. Claire berättar vidare att det var väldigt lätt för henne att komma in i
bygden. ”Jag hade en del kontakter innan jag flyttade hit och redan från början träffade och lärde
jag känna många vänliga och trevliga människor.” En av hemligheterna till hennes snabba acklimatisering i bygden torde också vara att hon genast börjar engagera sig i föreningslivet. Hon engagerar
sig bl a i Boteå Utvecklingsgrupp, där ett intensivt arbete påbörjas för att rädda den nedläggningshotade byskolan, hon tackar också ja till ett styrelseuppdrag i Sunnersta Folkets Husförening.
I dagarna har Claire skakat liv i sin vilande firma, där hon fortsättningsvis kommer att erbjuda
byborna hushållsnära tjänster (se annons
på sidan 35). ”Jag
tror att det finns ett
stort behov på det området och det finns
säkert en hel del som
skulle tycka att det
vore positivt att få
hjälp med att pussla
ihop sin vardag”, säger Claire avslutningsvis. Vi får önska
henne lycka till med
detta!
av Rolf Ronestjärna
Mamma Anna-Greta och tonårsdottern Claire tillsammans på bild.
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Prenumerera på Botebladet!!!
Känner Du någon utflyttad Boteåbo
eller annan person som skulle vilja få
Botebladet i brevlådan? Är Du själv
inte bosatt här, men ändå vill läsa
Botebladet? Vill Du prenumerera på
Botebladet för någon annans räkning?
Möjligheten finns i så fall att, till det
låga priset av 130 kr/år (inklusive porto), få tidningen skickad dit Du vill!
Vänligen kontakta prenumerationsansvarig: Karin Ronestjärna, Tel: 0612 - 601 23 eller
skicka ett vykort till redaktionen på adress: Botebladet, c/o Karin Ronestjärna, Undrom
140, 881 95 Undrom. Allra enklast är 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 sex lediga lägenheter på pensionärshemmet i
Undrom och tre på Vallänge (enligt Solatums hemsida den 2/3).
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 något hus som är
till salu eller står tomt i Boteå. Det finns nämligen fortfarande folk 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 & Anna Törner 070-652 96 86.
.
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Boteåparlamentet, bygdens folkvalda byalag, består av en salig blandning människor från bygdens olika byar.

Boteåparlamentet vill verka för
en positiv utveckling av bygden

Pia Hedberg, Holm,
(2001), ordförande:
- Att affär och skola
ska fortsätta leva och
att fler människor ska
flytta till bygden.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

oteåparlamentet är, som säkert de allra flesta läsare känner till, namnet
på Boteås folkvalda byalag. Val till Parlamentet sker vartannat år och
sker nästa gång våren 2015. Styrelsen består i dagsläget av 15 ordinarie
ledamöter och två suppleanter (se bilder nedan). Boteåparlamentets syfte är att
verka för en positiv utveckling av bygden och att tillvarata dess intressen på kommunal-, läns- och riksnivå. Parlamentet är ansvarig utgivare för både Botebladet, bygdens egen tidning, och likaså bygdens hemsida på www.botea.se
Boteåparlamentets nuvarande verksamhetsplan lyder enligt följande:
BIBLIOTEKET – Ansvariga: Bibliotekets Vänner (Pia Hedberg, ordf ). Syfte:
Att byborna enkelt ska kunna låna böcker. Mål: Ha ett fungerande bibliotek i
bygden.
BOTEBLADET – Ansvarig: Rolf Ronestjärna. Medarbetare: Erik Sundberg &

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Hela bygden kan vara med och främja en positiv utveckling

Andreas Blomén,
Grillom (2009):
- Att hålla landskapet öppet är en del
av framtiden för vår
bygd.
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Birgitta Blomén,
Grillom (2013):
- Att dom äldre i bygden ska kunna få känna trygghet och kunna få bo kvar här så
länge som dom själva vill.

Lars Blomén, Grillom (2009):
- Att Boteå ska få vara en framtidsbygd,
när det gäller företagsamhet och framtidstro.

Birgitta Byman,
Kalknäs (2013):
- Att ett nytt företag
etablerar sej i Boteå,
vilket skapar nya arbetstillfällen och ett
ökat intresse att bo
här.

Arne Forslund, Undrom (2013):
- Att vi alla bidrar
med att handla hos
vår Handlar´n. Så
vi får behålla den för
bygdens skull.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Ulf Lhådö, Grillom
(2007):
- Tillsammans klarar vi det.

Laila Lindholm,
Sunnersta (2007):
- Att Boteå ska få
fortsätta att vara en
levande landsbygd.

Märith Löfgren, Arlom (2003):
- Att Boteå ska fortsätta vara en bygd
fylld av aktiviteter
och musik.

Magnus Nordenmark, Sunnersta
(2013): - I Boteå
finns allt som behövs
för ett bra liv, det
borde fler upptäcka.

Irén Freijs. Syfte: Synliggöra människor och händelser i Boteå. Mål: Ge ut fyra nummer årligen.
BOTEÅALMANACKAN – Ansvarig: Kerstin Sjögenbo. Medarbetare: Inga Bodin & Bo Asplund.
Syfte: Ge ut en lokal almanacka med bilder från gamla Boteå. Mål: Ge ut almanackan varje år.
BOTEÅ UTVECKLINGSGRUPP (BUG) – Ansvarig: Ulf Lhådö. Medarbetare: Eskil Åslund
& Pia Hedberg. Syfte: Bevara och utveckla förutsättningarna för näringslivet i bygden. Mål: Hjälpa
och stödja entreprenörer i Boteå.
BUTIKSRÅD – Ansvarig: Ulf Lhådö. Medarbetare: Richard Strand & Lennart Johansson. Syfte:
Verka för butikens fortlevnad. Mål: Öka kommunikation och information mellan bygd och butik.
FÖRENINGSSAMVERKAN – Ansvarig: Ulf Lhådö. Medarbetare: Laila
Lindholm. Syfte och mål: Att föreningarna i Boteå med omnejd skall hjälpas åt
och samverka när det gäller aktiviteter.
HANTVERKSMÄSSA – Ansvarig: Laila Lindholm. Syfte: Visa och sälja det
som hantverkare i bygden tillverkar. Mål: Varje Allhelgonahelg ha en lokal marknad för att sälja, visa och umgås.
HEMSIDAN – Ansvarig: Samuel Pettersson. Medarbetare: Saknas. Syfte: Förse
webbmastern med material. Mål: Driva en bra och aktuell hemsida.
HUS TILL SALU – I gruppen ingår: Lennart Johansson, Laila Lindholm, Kristina Strand, Ingrid Viking, Anna Törner & Gun Åslund. Syfte: Nosa upp lediga Samuel Pettersson,
bostäder och visa dessa för intresserade. Mål: Få fler familjer att flytta till bygden. Undrom (2013): - Nos
VÄLKOMNANDE AV NYINFLYTTADE – Ansvarig: Ingrid Viking. Med- nihil efficere non posarbetare: Irén Freijs & Pernilla Landberg. Syfte: Via arrangemanget Kakfrossan sumus - För oss är
ingenting omöjligt
välkomna de nyinflyttade till bygden. Mål: Stärka samhörigheten i bygden.
(en devis som hängt
av Rolf Ronestjärna med från lumpen).
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Fotnot: Årtalen inom parentes står för tillträdesår
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Pernilla Landberg,
Törsta (2009):
- Att det ska finnas
aktiviteter i Boteå
som bidrar till inflyttning.

Rolf Ronestjärna,
Undrom (2001):
- Att vår gemensamme Gud i ännu högre
grad ska få möjlighet
att välsigna bygden
och dess invånare.

Ann-Katrin Tjellén, Undrom (2013):
- Ju fler som engagerar sej för bygdens bästa, desto
enklare och roligare
blir det.

Anna Törner, Lännäs (2013):
- Att vi först och
främst får behålla
det vi har, d v s butiken, skolan och Vallänge.

Ingrid Viking, Kalknäs (2011):
- Att ännu fler bybor
ska börja att engagera sej för bygdens
bästa.

Lena Zetterlund,
Björksjön (2013):
- Att samarbetet och
samordningen mellan de olika byarna
i området ska förbättras.
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Boteå föreningsliv representerades av Laila Lindholm, Sarah Sohlberg, Caroline Forsberg,
Martin Hellgren, Cecilia Sundström, Stefan Andersson, Anders Bodin och Karin Sellgren.

Botaton vill förvandla Botatonhuset till ett föreningshus

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

oteå har, och har alltid haft, ett mycket omfattande och varierande föreningsliv. Tillströmningen av folk, som vill engagera sig
i de olika föreningarna, har dock många gånger
visat sig gå i cykler. Ibland har det kunnat vara
fullt pådrag i verksamheten och ibland har det istället fått gå lite på tomgång. En av bygdens verkligt
livaktiga föreningar har under många år varit kulturföreningen Botaton, som har sin föreningslokal granne med Kalknäs skola. På sistone har dock
föreningen fått brottas med ett minskat intresse Botatonhuset vill bli en samlingsplats för föreningarna.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Botatonhuset skulle kunna få bli ett fungerande nav för föreningslivet i Boteå

Botatons erbjudande om att få bruka deras lokaler mottogs positivt av föreningsrepresentanterna.
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Efter avslutat möte bjöds mötesdeltagarna på en rundtur i Botatons så ändamålsenliga lokaler.
för sin verksamhet bland bygdens folk, något som har inneburit att den har minskat rejält i omfattning. För att föreningen fortsättningsvis ska kunna behålla sitt hus, så skulle lokalerna behöva brukas
av fler föreningar och även användas mer frekvent.
Måndagen den 14:e januari hölls ett möte i Botatonhuset, dit bygdens samtliga föreningar var
inbjudna till samtal. På plats var, förutom majoriteten av Botatons styrelse, representanter från Boteåparlamentet, Undroms IF, Boteå-Styrnäs LRF och Högforsåns Intresseförening. Martin Hellgren redogjorde inledningsvis om bakgrunden till mötet; att huset i nuläget ofta står tomt men att
föreningens förhoppning är att det istället ska kunna få bli ett tillhåll för fler av bygdens föreningar.
Detta borde, i sin tur, dessutom kunna innebära förbättrade möjligheter till samarbete och samverkan.
I samband med en rundvandring i huset, kunde det konstateras att det finns väldigt gott om utrymme på övervåningen, där intresserade föreningar t ex kan få rum med ett skrivbord och även ha
möjlighet till att kunna förvara sina papper. Det framkom även att man skulle kunna tänka sig att
investera i en kopieringsmaskin och även framledes ordna så att huset får internetuppkoppling. Hur
mycket skulle det då kosta för en förening att flytta in i Botatonhuset? Svar: Ingenting alls! Tack
vare bidrag klarar Botaton nämligen i dagsläget av kostnaderna för huset. Mer verksamhet i huset
skulle dock öka möjligheterna till att kunna behålla det. De närvarande föreningsrepresentanterna
visade sig odelat positiva till Botatons så generösa erbjudande. Avslutningsvis kan tilläggas att
lokalerna givetvis är tillgängliga för alla typer av verksamhet; såsom t ex möten och studiecirklar.
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av Rolf Ronestjärna

Sunnersta Folkets Hus, som är bygdens största samlingslokal, får numer ta in max 149 personer.

Regeländring för Sunnersta Folkets Hus
Folketshusföreningens verksamhet drabbas negativt av nya brandregler
ya regler, i fråga om brandsäkerhet för offentliga lokaler, har visat sig bli ett dråpslag för
föreningar på mindre orter. De stramare reglerna kommer dessvärre även att föra med sig
förändringar för Sunnersta Folkets Hus verksamhet. Fr o m årsskiftet har lokalen nämligen
inte tillåtelse att ta in mer är 149 personer per arrangemang. Ett automatiskt brandlarm skulle kunna
ändra på den saken, men eftersom ett sådant lär uppgå till närapå ett sexsiffrigt belopp, så är det tyvärr
en omöjlighet för föreningen att kunna investera i ett sådant.
av Rolf Ronestjärna
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De yngre åldrarna verkade stortrivas på skoterträffen. I bakgrunden syns det nybyggda vindskyddet.

Boteå Skoterklubb anordnade
en lyckad familjedag i Lännäs
Den snöfattiga vintern har inte gynnat skoteråkandet
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elt plötsligt och oväntat kom snön! Givetvis blev det en perfekt gåva till Boteå
Skoterklubb, som hade planerat att ha en
familjedag lördagen den 22:a februari.
De skotrande och ickeskotrande familjer, som
tagit sig ner mot älven i Lännäs, fick möjlighet
att njuta av en fantastisk vinterdag med trivsam
gemenskap. För den som så önskade, fanns möjlighet att ta del utav det som låg och spred doft
på grillen och även gå en tipspromenad. En uppskattad pulkatävling anordnades även för det
Pulkatävlingen blev en spännande uppgörelse. yngre gardet.
av Rolf Ronestjärna

Småttingarna Arvid och Ture kom på efterkälken. Johan Stattin hade med sig barnen på skotern.
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Mikael Bergström och Patrik Forslund i Pink Hink hade inga som helst problem med att få med sig publiken.

Holmsten Trio bjuder bygden
på en ny härlig trestegsraket
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jolårets s k trestegsraket med Holmsten Trio
i Sunnersta Folkets Hus blev en formidabel
succé både publikmässigt och insamlingsmässigt till förmån för prostataforskningen.
Söndagen den 23:e februari premiärsköts årets
inplanerade trestegsraket i Sunnersta Folkets Hus.
Precis som i fjol, var det gruppen Pink Hink från
Örnsköldsvik som fick förtroende att inleda och
de torde inte ha gjort någon av de drygt 60-talet
besökarna besviken. Kvällen bjöd på en härlig mix
av musik och humor. Den 12:e april är Helen Sjöholm gästartist.
av Rolf Ronestjärna Pink Hink backades upp av Holmsten Trio.
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Pink Hink fick fungera uppvärmning till Helen Sjöholm

Publiken fick avnjuta ett högst omväxlande program. Både bybor och utomsocknes hade hittat till Sunnersta.
25

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Sollefteå brandkår är mycket positivt inställd till att det finns en brandvagn stationerad i Boteå.

Blomman vill bistå Boteå med sin
egenhändigt byggda brandvagn
Boteås brandvagn har fått bistå Sollefteå brandkår vid ett flertal tillfällen

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

et är inte alla byar som förfogar över en alldeles egen brandvagn och även om detta ämne
har lyfts fram i Botebladet tidigare, så förtjänar det att åter lyftas fram. Vetskapen om brandvagnens existens kan nämligen komma att rädda både liv och egendom!
”Brandvagnen är en bra grej för bygden och den har hittills visat sej behövas”, konstaterar
Lars Blomén, som själv har byggt vagnen ifråga. Vid två-tre tillfällen har han nämligen varit på plats
vid bränder, och både kunnat påbörja släckningsarbetet och t o m även släckt branden, innan brandkåren varit på plats. Vagnens tank, som rymmer ca 1 000 liter, räcker till ungefär en halvtimmes spolning, alltså i princip den tid som det tar för Sollefteå brandkår att ta sig till Undrom i samband med
en utryckning. Den 260 meter långa slangen gör dessutom att räckvidden för vagnen är mycket god.
”Men det är inte meningen att jag ska ta över brandkårens jobb, utan först och främst är brandvagnen tänkt att vara ett komplement och att användas i förebyggande syfte. Så givetvis ska man
först ringa brandkåren innan man ringer mej”, förklarar Lars och berättar också att boende, inom
Botebladets spridningsområde, även kan höra av sig till honom när och om man planerar att bränna

Lars Blomén är tillgänglig för alla typer av eldningsuppdrag inom Botebladets spridningsområde.
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något på sin tomt. Lars levererar då helt sonika brandvagnen, demonstrerar hur den fungerar och
hämtar slutligen upp den efteråt. Han tar dessutom på sig ansvaret att meddela brandkåren om den
planerade bränningen. ”För det mesta vill dock folk att jag även förvattnar och hjälper till vid
själva bränningen”, berättar han vidare och tillägger att lån av vagnen sker till självkostnadspris.
Tilläggas bör även att vagnen endast är brukbar under sommarhalvåret, eftersom vattnet i tanken måste tappas ur då det fryser när det blir köldgrader.
av Rolf Ronestjärna

Det är inte speciellt förvånande att Fjósi har blivit något av en favorit hos barnen Petrus och Julia.

Islandsfölet i Kalknäs växer och frodas
et är långt ifrån optimalt när ett sto fölar
mitt i vintern, eftersom stoets mjölkproduktion till största del är beroende av den föda
som intas. Därför var det kanske med lite blandade
känslor som Jeanette Westlund och Tomas Sundberg, på Kalknäs gård, upptäckte att en av gårdens
islandshästar hade råkat bli dräktig vid helt fel tidpunkt. Det oplanerade kärleksmötet ägde rum när
gårdens hingstar råkade komma på villovägar i samband med att en byggnad på gården fattade eld och
brann ned.
Frågan är om fölets mamma, Dimmalimm, har
funderat över eller noterat att hon, nu i vinter, har Fjósi blygs inte trots att han väger 300 kg mindre.
omhuldats lite extra på matfronten för att kunna producera så bra och nyttig mjölk som möjligt till
sitt lilla snedsprång. Likaså om de övriga hästarna på gården har känt någon som helst avundsjuka
när de har sett hur Dimmalimm har särbehandlats. Man kan ju liksom undra...
Fölet kom i alla fall att ges namnet Fjósi, vilket var synnerligen lämpligt, eftersom Fjósi har fått
tillbringa det mesta av sin första tid inne i ladugården, tillsammans med gårdens kor. Det isländska
ordet Fjósi betyder nämligen: Han som är uppvuxen i ladugården bland korna. Enligt Jeanette har
Fjósi, så här långt, utvecklats normalt och framtiden ser därför ljus ut för det till synes blyga och
skygga lilla fölet. Men när mor och son, efter avklarad fotografering, släpps ut på gården, så förvandlas
Fjósi till en busig och kavat liten krabat, som oförväget ger sig på de övriga hästarna i hagen.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Hett kärleksmöte resulterade i ett vinterföl

av Rolf Ronestjärna
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Innebandygänget, som den här kvällen fanns på plats, varierade i åldrarna 18 till 56 år.

Gubbinnebandyn på fredagskvällarna har många år på nacken
Generationerna möts och har trevligt tillsammans

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

et som, för drygt 25 år sedan, började som
innebandy för gubbar som passerat 30årsstrecket, har på senare år övergått till
att vara en generationsöverskridande idrottsaktivitet.
Eftersom undertecknad har haft förmånen att
vara skadefri, och därför kunnat vara med sedan
1989, kan han glädja sig åt ett litet nätt 25-årsjubileum. Deltagarna, varav hälften inte ens var födda
1989, tycks vara rörande överens om att fredagsinnebandyn är ett perfekt avslut på en krävande
Stämningen i omklädningsrummet är alltid på topp. skol- eller arbetsvecka.
av Rolf Ronestjärna

Under matcherna kan det ibland gå riktigt hett till. Anton Bergman försvarar mot Sebastian Strömberg.
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Innan matchstart var spänningen i luften i det närmaste total bland båda lagens spelare.

Historisk innebandymatch
spelades på Kalknäs skola

Både elever och personal gav järnet på plan.
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et torde inte ha undgått någon att det har
varit lite si och så med snö och kyla denna vinter. Bristen på kyla gjorde därför
att den årliga och mycket prestigefyllda rinkbandymatchen, mellan elever och personal på Kalknäs
skola, tyvärr fick ställas in. Istället kom det hela att
avgöras, fredagen den 21:a februari, i form av en
innebandymatch. Personallaget hade förstärkts med
bl a en förälder och även en elev från hockeygymnasiet och kanske var det just det som avgjorde matchen, eftersom man lyckades peta in två mål fler
än motståndarlaget.
av Rolf Ronestjärna Innan matchstart var det genomgång av regler.
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Den årliga rinkbandymatchen fick tyvärr ställas in

Bollen letade sig in i mål via målvaktens benskydd.
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Varje sommar kommer mängder människor till Ångermanlandsgården för att njuta av den fantastiska miljön.

Ångermanlandsgården i Para har
en intressant historia att berätta
Idag är gården hemvist för Sånga-Överlännäs Hembyggsförening och används flitigt under sommaren

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

ngermanlandsgården, d v s hembygdsgården i Para, ligger längs väg 335 mellan Sollefteå
och Örnsköldsvik. Fastigheten består av tre byggnader grupperade runt ett vackert gårdstun.
Huvudbyggnaden är ett nästan kvadratiskt hus, en korsbyggnad som är en mycket vanlig
byggnadstyp i Ångermanland. Ett staket av sekelskiftestyp finns bevarat och omger huvudbyggnaden. Staketets ursprungliga syfte var att hålla djuren borta från odlingarna.
Husen uppfördes runt 1770 av Olof Persson. Gården gick ur släkten i slutet på 1800-talet och
blev gästgiveri under cirka 25 år. Mellan 1918 och 1974 var gården i släkten Sedins ägo. Därefter
köptes fastigheten av komminister Tord Sjöberg från Anundsjö, som i sin tur testamenterade fastigheten till Sånga-Överlännäs Hembygdsförening. Med dåvarande ordföranden Gustaf Åkerlund i

Ett av husen på Ångermanlandsgården fungerar idag som servering och lanthandel.
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Ångermanlandsgårdens huvudbyggnad inrymmer bl a ett gammalt kontor och en stor sal.
spetsen påbörjades en antikvarisk restaurering av
hembygdsgården. Även invändigt är husen välbevarade. Här kan man se olika traditionella sätt att
bemåla väggar och dörrar. Möbler och bruksföremål visas i en genuin miljö.
Hembygdsgården återinvigdes 1998 av landshövding Börje Hörnlund. Här finns även en bagarstuga vilket förr var ett måste. Man odlade och
malde sitt korn och gjorde två storbak om året; ett
i oktober och ett i maj. Brödet var mycket hållbart
och räckte för familjens årsbehov. Björk, asp och
al användes som ved. Ugnshällen värmdes upp ett Husets trevliga kök är i princip i originalskick.
par timmar innan bakningen skulle börja. Man arbetade med traditionella redskap som tråg och en
spade för att bearbeta degen. Man använde olika
kavlar, en sopborste och ett redskap för att vända
kakan med. Likaså en ugnsspade för att snurra runt
kakan, så att den blev jämnt gräddad.
Ångermanlandsgården har öppet för visning
på helgerna i juli och halva augusti och ibland även
på andra tider. Här arrangeras konstutställningar,
spelmansstämmor, berättarkvällar, tårtkalas och
mycket annat.
av Kerstin Sjögenbo
Fotnot: Artikeln har tidigare publicerats på www.botea.se En lanthandel har byggts upp i serveringshuset.

Det fullspäckade programmet varje sommar gör Ångermanlandsgården till ett lämpligt utflyktsmål.
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GRRR!!!
Av någon outgrundlig anledning kom jag att tänka på Arga Gubben i
slutet av november och noterade att det var väldigt länge sedan jag
hade stött ihop med honom. Döm därför av min stora förvåning när han
knackade på vår dörr några dagar in i december. Givetvis blev
jag mäkta förvånad, eftersom det aldrig någonsin hade hänt förut.
Innan jag hann säga något, tog Gubben till orda. AG: Skulle
jag kunna få låna en femma av redaktörn!? BB: Jamen självklart! Klarar han sej med det då? AG: Jo, det borde väl räcka antar jag. Jag läste i bladet att det startats en insamling till förmån för butiken och det är väl självklart att man vill vara med och göra en
insats, butiken behövs ju liksom. Det blir liksom lite långt att åka till stan och köpa snusen. Och eftersom jag inte hade några pengar med mej, så tänkte jag att det kanske gick bra och få låna en slant.
BB: Det var bra tänkt, många bäckar små, som det heter... AG: Blanda inte in dom i det här, dom
är ju bottenfrusna sen länge, vet han väl! BB: Jo, men det var mer ett sätt att... AG: Jodå, jag har nog
själv sett en hel del, av både det ena och det andra, ska han veta. BB: Jaha... AG: Det förekommer
nämligen aktiviteter här i bygden som helt klart torde innebära ett hot mot rikets säkerhet. BB: Hmm,
nu gör han mej verkligen nyfiken. AG: Det verkar vara hans mellannamn, om jag förstått saken
rätt. BB: Rikets säkerhet, det låter verkligen illavarslande... AG: Lindrigt talat! Högst märkligt att
det hela dessutom försiggår på han Löfvens tassemarker. BB: Men säg nu vad det hela handlar om!
AG: Jo, jag var ute och spankulerade en kväll och råkade gå förbi Folkets hus och gissa vad som försiggick därinne. Jo, en grupp bybor, mestadels fruntimmer efter vad jag kunde se, övade militärexercis
inne i stora salen. Dom stånkade och stönade och svettades floder, en högst osmaklig syn vill jag
påstå. Allt detta till tonerna av nåt vedervärdigt missljud, ja, jag vet inte vad. Det är nåt mystiskt
på gång, ska han veta, säkert en förberedelse för nån pärskans terrorverksamhet. BB: Men är det
inte så att Gubben bara har fått det hela om bakfoten? AG: Jasså, han är också en av dom! Jag visste det (Gubben är på god väg att gå upp i limningen)! BB: Så ja, så ja, ta det lugnt nu! AG: Hur är
det, får jag mina pengar nån gång, eller!? BB: Jovisst, ett ögonblick bara... AG: Nej förresten, glöm
det, jag har ändå inte råd! Kom Hubert, så går vi!
Kvick som en vessla far Gubben nedför trappen och försvinner morrande runt husknuten.
Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

DET ÄR OK OM
VISSA RUM
STÅR TOMMA...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
32

MEN HJÄRTERUMMET BEHÖVER
FÅ FYLLAS!!!

SVÅRIGHETSGRAD 4 AV 5

Foto: www.ronestar.nu
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av Erik Hoppe

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

Var: Stortannsjön vid dammen
I
När: Lördagen den 15/3 kl 11-14
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!

Lördagen den 22/3 kl 14 i Sunnersta FH

I

I

I

I

VÄLKOMMEN

I

Umgås, pyssla, inspireras,
handarbeta & fika på
torsdagskvällar kl 18
Vid frågor, ring Ellinor Landmark
073-957 56 44 eller 0620-800 567I
I

TILL VALBORGSMÄSSOFIRANDE
30/4 kl 19 på Rixdan
i Björkåbruk
¤ KORV- & HAMBURGERFÖRSÄLJNING ¤ LOTTERI
I

¤ SÅNGUPPTRÄDANDE AV

I

I

I

I

LCHFbagare
efterlyses

I

I

LCHFbagare
efterlyses
I

FAMILJEN RONESTJÄRNA
¤ BRASA & FYRVERKERI
I

I

I

I

I

I

Arrangör: Björkå
Samhällsförening

I

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

I

I

Anmälan om att bidra med en kaksort senast
15/3 (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

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

Arrangör:
Boteå-Styrnäs LRF
& undromsanders

I
I

Söndagen den 25 maj

10.00 Subbersta, hingstar
11.00 Grilloms gård
I+ Kosläpp + Norrmejerier bjuder på mjölk & bulle

I

I

I

Torsdagen den 22 maj
Prisutdelare: Lars Frölander,
guldmedaljör i OS

I

Lunchtrav
I

I

Stor kakfrossa
och välkomstfika för alla nyinflyttade

I

I

I

Tannsjöträffen

Yxkastning
står på programmet
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I

I

II

I

I

I

an på hem
gden! I
Via Anslagstavl
som händer i by
ta
es
m
t
de
på
koll

I

I

Hyra 50-75 kr/bord I

Välkommen på loppis i
Sunnersta Folkets Hus
Lördagen 15/3 kl 11-14
Anmälan till Laila Lindholm, 070-636 61 04
eller Kristina Strand, 070-643 84 71
Fikaförsäljning I
(Anmäl gärna innan den 10/3)
I

SÖNDAGEN DEN 13/4
KL 16 i BOTATONHUSET
I

Alla intresserade välkomna!
- Fika serveras I
I

Medlemsförmån hos Hårlooken i Björkå
Medlemskort:
Familj 200 kr, vuxen 100 kr,
barn upp till 16 år 50 kr
Bankgiro 5458-5492

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

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

I
I

I

Alla är varmt välkomna till
samtliga arrangemang!

I

Program för LRF´s solenergidag på Solberg den 11 mars
Vi börjar med fika kl 10.30 – 11.00
Visning m m 11.00 – ca 12.30
Därefter lunch (soppa, mackor & dryck) 50 kr
I Lunchen bokas på plats. Varmt välkomna!

073-829 59 09

I

I

I

Om Du vill låna Botatonhuset eller önskar
information, så kontakta Stefan Andersson på 073-812 24 27 eller Martin Hellgren på 070-497 48 72
Botatons styrelse försöker just nu att
spåra alla nycklar till Botatonhuset.
Om Du har en nyckel, och inte tillhör den
nuvarande styrelsen, vänligen kontakta
Stefan Andersson på 073-812 24 27
I
I

I

I

11/3 kl 10:30 Solenergi på Solberg
Vi samlas inne för fika och info. Sedan går vi
ut och tittar på anläggningen. Det finns möjlighet att äta sopplunch för den som vill, kostnad
50 kr. För info om dagen: Eskil Å, 070-268
11 28. Ingen föranmälan krävs.
20/3 kl 18:30 Informationscafé på Solberg
Maria Norgren berättar om bär- och grönsaksodling. Maria berättar även om bärförädling
från en studieresa som hon gjorde till Skåne.
25/5 kl 11:00 Kosläpp i Grillom
Grilloms gård släpper ut korna på grönbete.
Norrmejerier bjuder på mjölk och bullar.
Tipsrunda och lite smådjur för barnen. Är du
intresserad av att komma och sälja något mathantverk eller hantverk, så ring Eskil Å på I
070-268 11 28.
I Bygdeutvecklingsresa till Myckelgensjö
Det planeras en bygdeutvecklingsresa till
Myckelgensjö, där man jobbar mycket tillsammans och även driver många projekt. En
positiv anda gör att byn lever och frodas.
Datum för resan är ännu inte bestämt, så håll
koll på Boteås hemsida.
Är du nyfiken på får!?
Har du får eller är du intresserad av att skaffa? LRF tänker ha några träffar utifrån vad ni
som anmäler er vill lära er mer om. Ring Gun
Å på 070-268 82 80, så får vi se vad det blir.
Boteåfestivalen i sommar
Boka in sommarens stora partyhelg i Undrom
den 4-5 juli. Vi inleder på fredagen (4/7) med
GTM Waterchallenge och Strandfest. Mer
info och tider i nästa nummer av Botebladet.

I

Boteås
Brandvagn

Solenergidag på Solberg

I

I

I

I

Kom och fika, känn på solcellerna och prata
egenproducerad el. Räkna på hur mycket du
skulle spara på en investering med klimatsmart
mikroproduktion av el.
Lördagen den 26 april
Öppet hus mellan 10 & 14 - Varmt välkomna!

PH´s Elservice
I

B O T E Å -S T Y R N Ä S L R F
INFORMERAR

I

I

I

II

I

I

I

I

I

0731 -809 506 Sollefteå

Ja, så heter den nya firman. Jag har nu vid årsskiftet
2013-2014 avslutat mitt delägarskap på Musikanten
i Sollefteå och öppnat egen firma. Jag, är alltså Per
Häggblad och kommer ifrån Björksjön. Jag har arbetat som elektriker sedan 1981 och inledningsvis jobbade jag hos Häggblads El. Från 1984 jobbade jag
i ca 25 år hos Kempes El i Sollefteå. De sista åren
hos Kempes El var jag heltid inom industrin.
Hör gärna av er om ni har tankar på att renovera och
byta el m m i era hus, så kan jag hjälpa er med detta.
I Nytt år och nya rotavdrag.

I

I

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

I

I

I

I

UNDROMS IF

I

I

I
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B

FÖRENINGSBREV

Åh, vad vackert det är!
arje morgon, när jag drar upp persiennerna i sovrummet, så tänker jag samma
tanke. Det här måste vara den finaste platsen i hela världen, och här får vi bo
alldeles vid Ångermanälven. Lyckliga oss!
Här i Sollefteå lever vi, min man Christer och jag, sen drygt tre år tillbaka och
innan dess bodde vi i Björksjön i fem år. Där föddes jag för många år sen och kan nog
fortfarande inte fatta att i dag så bor vi här i Ångermanland.
Jag flyttade härifrån när jag var en ung tjej på sexton år och det var så klart
jättespännande. På den tiden, och det här var 1965, så åkte många till Stockholm och
började på Postgirot, inom sjukvården eller på Marabou. Jag och min väninna Irene
började på den härliga gamla chokladfabriken och det var en fin arbetsplats. På den
här tiden fanns det jobb och det var bara att välja...nästan i alla fall.
Vi dansade på spännande ställen och livet lekte. Sång, dans och musik har ju alltid
varit mina intressen och tänk vilket äventyr det var för en ung tjej från Norrland att
gå ut och dansa i storstan. Ja, allt var som en dröm.
Sen gick det ett halvår och Christer och jag träffades och blev förälskade vid
första ögonkastet och sen dess har vi varit tillsammans, Det dröjde inte många dagar förrän Christer tog fram gitarren och vi började sjunga och spela tillsammans.
Tänk vad roligt vi hade!
I september 1967 gifte vi oss och vi fick barn, två fina flickor, och musiken fortsatte hemma hos oss. Vi sjöng ofta och det var så roligt! Musiken har alltid gått som
en röd tråd genom våra liv och alla våra barn och barnbarn spelar och sjunger. Nuförtiden, när hela familjen träffas, så är det alltid massor av musik och det är helt
underbart.
När vi kom till Ångermanland, så tog det riktig fart och vi bildade Christers Trio.
Vi är tacksamma och känner oss otroligt ödmjuka inför det fina mottagande som vi
fått. Vi började med att starta upp Spelstugan i Björksjön och det var ett roligt och
intressant projekt. Sen har vi haft många spelningar på hembygdsgårdar, äldreboenden,
kyrkor, caféer, fester i föreningar och mycket mer. Vi har genom åren träffat så
många härliga och duktiga musiker som lärt oss mycket.
Det projekt som vi jobbar med just nu är i Rock-Ragges fotspår. Det här gör
Christers Trio tillsammans med Teodor Nygren, som är Rock-Ragges son, och sen
kommer vi att ha Nils-Gunnar Molin på bas. Alla är hjärtligt välkomna till
IOGT-lokalen i Sollefteå söndagen den 23 mars kl 16.00! Då rockar vi
loss och då blir det åka av, kan jag lova. Arrangemanget kommer att
annonseras ute på stan och i dagstidningen.
Tack för att jag fick möjlighet att skriva de här raderna och nu
ser vi fram emot våren, med mycket musik, långa promenader och
massor av sol.

Paula Hällsten-Sjögren, f d Björksjöbo
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