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Helen Sjöholm på
besök i Boteå

Helen Sjöholm fyllde Sunnersta
Folkets Hus.
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Övrigt innehåll:

Bettans Konferenscenter har förvandlats till ett asylboende. Platschefen för anläggningen tycker dock
att namnet Bettans både är inarbetat och bra och ser
för stunden därför ingen anledning att ändra på det.
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Det flyter på hos
Boteå Båt & Bad

SIDAN 3

älkommen att ta del av ännu ett fullmatat nummer av Botebladet, Boteås egen tidning!
Förändringens vindar blåser just nu
över Boteå! Gatu- och bybilden är inte längre densamma, eftersom bygden har befolkats av människor som kommer från ett
helt annat sammanhang än vi själva.
Botebladet har tidigare skrivit om att
en grupp asylsökande med största sannolikhet skulle vara på gång till Boteå. Men
ju längre tiden har gått, utan att dessa har
dykt upp, desto mer skeptiska har nog
många av oss blivit. Och nog blev deras
ankomst lite abrupt och plötslig. Tisdagen
den 13/5 blev jag nämligen uppringd av
Migrationsverket med en förfrågan om att
få ha ett informationsmöte i Sunnersta
Folkets Hus två dagar senare. Det var bara
att släppa allt jag hade för händer och producera en affisch och lägga ut en annons
på hemsidan. Veckan därpå anlände de!
Nu är i alla fall våra gäster här och det
torde ligga på allas ansvar att få dem att
känna sig välkomna till vår bygd. Det finns
alla möjligheter att denna nya situation
kan komma att generera mycket positivt
för bygden, det beror alldeles på vad man
gör det till. Men framförallt handlar det ju
om människor som flytt från svåra och traumatiska förhållanden. Låt oss därför samfällt agera goda medmänniskor!
Nästa nummer av Botebladet kommer
ut vecka 37-38 och sträcker sig november
månad ut.
Ha en underbart välsignad sommar och
väl mött på alla de trevliga och intressanta
satsningar som bygden har att erbjuda!
Rolf Ronestjärna, chefredaktör

14
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
2

PRESSTOPP
NÄSTA BOTEBLAD
torsdagen den 4/9 2014
Notera detta datum
i Din planering!
ej allihopa! Kan tänka mig att hjärtat nog har hoppat
till lite extra på alla oss som fått frågan att ställa upp
med några rader i denna tidning. För vad har just jag
att berätta!? Jag gör ett försök...
De flesta i vår by känner nog till vem jag är, men säkert
finns det några som inte har en aning. Jane heter jag i alla
fall, är uppvuxen här i Undrom (Törsta) och är inne på mitt
33:e levnadsår. Jag har jobbat i Hemtjänsten i ca 14 år, men
fick möjligheten att få prova något annat, så nu jobbar jag
i Sollefteå, där jag trivs riktigt bra. Jag bor tillsammans
med Robert och våra barn Lova 9 år och Leo 6 år. Just ja,
vi har ju en katt också, Morris, han är också från byn, närmare bestämt Tybränn.
Jag är med i Boteå Skoterklubb, och vårt mål är att
försöka hålla leder öppna, samt att skapa roliga tillställningar där både människor i byn och utifrån kan samlas.
Bl a har vi skoterträffar, familjedagar och så den största
tillställningen; Strandfesten.
Jag tillhör inte den kategorin människor som utövar en
massa idrott, utan jag gillar när det brummar och låter; skotrar, fyrhjulingar, bilar, ja, det mesta med motor helt enkelt.
Visst åkte jag både skidor och spelade fotboll i yngre dar,
men ju äldre jag blev, desto roligare var det att ”hänga” med
kompisar. Tänk er en solig vinterdag och en massa gnistrande
snö. Man packar då en fikaväska och drar iväg mot ett okänt
mål på skotern. Ibland kan det ta lite tid att ta sig till platsen
där man ska fika, för det brukar bli några fastkörningar på
vägen, vilket hör till tycker jag (fast för det mesta är jag
oskyldig till fastkörningarna). Tur dock att gubben min är
med, för jag orkar inte lyfta skotern själv. Mina barn tycker
det här med skoteråkning är lika kul som jag gör. Äpplet
faller inte långt ifrån trädet har jag hört...
Apropå skoteråkning och sommaren; snart går startskottet för GTM Watercross, för andra året i rad. Det
kommer att smattra och låta hela kvällen lång och det blir
musik, mat och underhållning. Ett gäng glada och smått halvtokiga skoterälskare kommer att göra upp om första priset.
Och även om jag ännu inte har vågat mig på att prova att
köra på vattnet med skoter, så slår mitt
hjärta dubbelslag av att bara se de duktiga killarna och tjejerna köra runt på älven. För frågan man ställer sig är ju: Kommer de att sjunka!? Nu tackar jag för
ordet och hoppas att vi ses vid älven eller varför inte någon annanstans på byn.

Jane Fahlén, Arlom
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Husgruppen bestod för dagen av Ingrid Viking, Laila Lindholm, Magnus Nordenmark och Lennart Johansson.

Boteå Husgrupp satsar hårt för att
få folk att vilja flytta till bygden
Husgruppen söker med ljus och lykta efter hus till försäljning och uthyrning
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et råder framtidstro i Boteåparlamentets husgrupp! Lennart Johansson, och övriga medlemmar i gruppen, kan gladeligen att meddela att gruppen är på gång att leta nya familjer
som vill flytta till Boteå. Husgruppen består också av Magnus Nordenmark, Ingrid Viking,
Anna Törner, Gun Åslund och Laila Lindholm.
Det var för några år sedan, när Kalknäs skola var nedläggningshotad, som bygden reste sig och
mot alla förväntningar lyckades med att öka elevantalet med 49 % jämfört med kommunens prognos.
Just nu finns det inget hot om nedläggning av skolan, men för att undvika sjunkande elevantal, så är
det åter dags att ta upp kampen.
Husgruppen kommer att aktivt söka både hus och familjer, men kommer också att behöva all tänkbar hjälp från både Boteåborna och andra. Husgruppen vill därför gärna få förslag på familjer som
kan tänkas vara villiga att flytta hit och även få kännedom om lämpliga hus som är till salu, likaså få
veta vilka hus som hyrs ut. Husgruppen kommer endast att visa husen från utsidan och om det finns
seriöst intresse från familjerna, så förmedlas kontakt med säljaren. Förutom att berätta om vilka hus
som är till salu, visar husgruppen även upp stranden, skolan och går in en sväng på Handlar’n. Givetvis visas även Botebladet upp och det hänvisas likaså till hemsidan.
Det finns redan nu familjer som husgruppen kommer att ”bearbeta” genom att hålla kontakt med
dem. Det är i första hand barnfamiljer som eftersöks, men givetvis är alla välkomna att befolka och
berika vår bygd. Slutligen en sista uppmaning till oss alla: Var med och hjälp till i kampen att hålla
vår fantastiska bygd levande!
av Laila Lindholm

Bl a följande hus finns till uthyrning och till salu i Boteå just nu. Se vidare på www.botea.se.
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Migrationsverkets representant informerade inledningsvis om handläggningen för asylsökningar.

Migrationsverket inbjöd till informationsmöte i Sunnersta Folkets Hus
Mötet, som aviserade de asylsökandes ankomst, lockade ett 90-tal bybor
edan för ett år sedan aviserade Botebladet att Migrationsverket hade tankar på att placera
asylsökande i Boteå. I det skedet nämnde man att eventuella lediga lägenheter på Vallänge
och på f d pensionärshemmet i Undrom var tänkbara boenden. En beredskap har m a o funnits i bygden, men den har givetvis sjunkit alltmer ju längre tiden har lidit. Därför var det kanske närmast en chock när bygden plötsligt nåddes av beskedet att 100-talet asylsökande var på ingående
till f d Bettans Konferenscenter och att bygden därav var inbjuden till ett informationsmöte i Sunnersta
Folkets Hus med bara ett par dagars varsel. Trots detta fylldes lokalen, på kvällen torsdagen den
15:e maj, närapå till bristningsgränsen.
Tre representanter från Migrationsverkets enhet i Kramfors, tillsammans med tre personer ur
den nya personalen på tidigare Bettans Konferenscenter, fanns på plats. Inledningsvis visades ett
bildspel som bl a berättade om handläggning, bevekelsegrunder och procedurer när det gäller människor som söker asyl i Sverige. Därefter gavs det tillfälle till frågestund och flera tog vara på möjligheten att dryfta sina funderingar. Migrationsverkets representanter ursäktade sig med att säga
att även de själva hade blivit tagna på sängen över det plötsliga beskedet om att en grupp asylsökande, nyligen anlända till Sverige, skulle anlända till Boteå redan nästkommande vecka, för att
inkvarteras i Stöndar. Några av de församlade uttryckte en oro över att de nya ägarna inte skulle
vara tillräckligt seriösa för att ta emot en sådan stor mängd asylsökande, som det har aviserats om
att det ska komma. Men dessa fick det lugnande beskedet att Migrationsverket alltid gör noggranna prövningar innan man bestämmer sig för att samarbeta med en aktör och att det likaså är
viktigt att man ger de nya ägarna en rättvis chans att bevisa sin kompetens och seriositet innan man
dömer ut dem. Nuvarande avtal, som vid behov kan förlängas, gäller till en början sex månader. Flera av frågorna, som gällde själva anläggningen, förblev obesvarade, eftersom de nya ägarna inte
fanns på plats för att besvara dessa. Personalrepresentanterna kunde dock berätta att man har jobbat för högtryck för att hinna ställa i ordning anläggningen.
Efter ett tag bytte samtalet fokus och det kom mer att handla om de asylsökande och vad bygden
kan göra för att underlätta deras vistelse här. Även rektorn på Kalknäs skola fanns på plats och ett
leende spred sig sakta över hennes läppar när asylbarnens skolfråga fördes på tal. Detta torde givetvis bli ett intressant ”problem” att lösa, men på andra platser i kommunen lär det dock ha löst sig förvånansvärt bra. Målsättningen har alltid varit att frågan, när det gäller varje enskilt barns skolgång,
ska vara löst inom högst en månad. Någon undrade om det fanns något behov av t ex kläder, skor
och leksaker och fick som svar att man tacksamt tar emot alla former av bidrag och att det går bra
att komma till Stöndar med det som man vill skänka (se kompletterande information efter reportagets
slut). Maria Norgren placerade sig vid utgången för att ta namnet på de personer som kunde tänkas
att engagera sig för de nyanlända. Det bestämdes att man, så snart som möjligt och i Boteåparlament4

ets regi, skulle inbjuda till ett ytterligare möte, för att kunna samtala vidare och för att kunna göra
upp en handlingsplan. Fortlöpande information kommer fortsättningsvis att läggas ut på Boteås
hemsida på www.botea.se.
av Rolf Ronestjärna
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Platschefen på asylboendet i Stöndar, Dzemila Manovovic, har senare meddelat att man först ska kontakta henne på tel 0765-83 77 37 och bestämma en tid för eventuellt besök och för överlämnande av saker till de asylsökande.
Istället för det ovannämnda tänkta uppföljningsmötet gjordes istället en studieresa till Resele för att på plats kunna
studera hur man har gått tillväga med de asylsökande där (se artikel på www. botea.se). En asylgrupp, som kommer att stå under Boteåparlamentet, är på gång att bildas (kontaktperson Ingrid Viking, 076-800 21 18).

Handräckare i köket tillsammans med två ur personalen (nummer fyra respektive sju från vänster).

De asylsökande har anlänt till Stöndar
nder vecka 21 ökade Boteås befolkning med lite drygt 100 personer i samband med den aviserade ankomsten av asylsökande till Bettans Konferenscenter. Några dagar innan tryckning
av Botebladet får jag tillfälle att göra ett besök på den nystartade asylanläggningen, för en intervju och en rundvandring med platschefen Dzemila Manovovic. Vårt samtal inleds över en välsmakande lunchtallrik bestående av sallad, bröd och en minestroneliknande soppa. Kön till utskänkningsdisken ringlar lång och matsalen fylls under vårt samtal på vartefter med hungriga matgäster.
De nyanlända asylsökande visar sig bestå av en högst blandad kompott. Först och främst rör det
sig om människor från Syrien och Eritrea, men platser såsom Albanien, Ryssland, Kazakstan, Azerbajdzjan, Kurdistan och Turkiet finns också representerade. En antal barnfamiljer och några gravida
kvinnor finns också på anläggningen, men hur många barn det rör sig om kan platschefen i skrivande
stund inte ge besked om. En grupp asylsökande har bett om att få hjälpa till i köket, i samband med
måltiderna, och dessa är givetvis en välkommen hjälp för personalen, som varierar mellan 6-12 personer. Innehavaren av Kalles Pizzeria i Bollstabruk står och öser upp den mat som han har levererat
och tanken är hans personal fortsättningsvis ska tillaga maten i anläggningens eget kök.
Dzemila Manovovic berättar vidare att man
har ställt iordning ett TV-rum, ett biljard- och
pingisrum och ett lekrum för de allra minsta.
På gång är även ett gym, ett andakts- respektive bönerum för de kristna och muslimerna,
likaså kommer det även att ordnas med lekutrustning ute på gården. Hon avslutar med att
nämna om tre önskemål som hon har: Någon
eller några bybor som kan tänka sig att frivilligt ställa upp med svenskundervisning,
personer som kan tänka sig ställa upp som
faddrar till de engelsktalande flyktingarna från
Eritrea, samt bättre bussförbindelser till Solleftå.
av Rolf Ronestjärna Plötsligt brast köksmedhjälparna ut i glädjefull dans.
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Integration i bygden står högst upp på önskelistan hos platschefen på anläggningen
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Den riksbekante artisten Helen Sjöholm bjöd verkligen Sunnerstapubliken på en minnesvärd kväll.

Kvalitetsunderhållning när Helen Sjöholm fyllde Sunnersta Folkets Hus
De lyckligt lottade, som lyckats komma över en biljett, bjöds på förstklassig underhållning

Helen Sjöholm har inget emot att sjunga på små platser. De två kusinerna gladde sig åt att få uppträda tillsammans.
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ördagen den 12:e april hölls en konsert med Holmsten Trio och Helen Sjöholm i Sunnersta
Folkets Hus, som var fyllt till sista plats. Holmsten Trio består av Mikael Holmsten på trummor, Stefan Bonér på bas och Per-Åke Stockberg på klaviatur och saxofon. Kvällen till ära
hade man även fått förstärkning av Anders Sundberg på dragspel, Per Nordgren på gitarr och Claes
Norberg med sång och prat mellan låtarna. Kvällens gästartister var två till antalet; nämligen Maria
Lundberg från Sollefteå och Helen Sjöholm från Nacka. Claes döpte snabbt om bandet till Helen
och Marias Sixpack.
Helen och Maria visar sig vara kusiner och som barn sammanstrålade de ofta hos sin mormor i
Näsåker. De berättar också att de trivs i varandras sällskap, men att de numer inte träffas så ofta
som de egentligen skulle vilja. När de var små var Maria, och hennes pappa Christer Sjödin, med
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i lokala revyer. Helen berättar att hon tyckte att Maria var Näsåkers Alexandra Charles och att
Christer var grymt musikalisk. Hon minns att hon avundsjukt tittade på och längtade efter att själv
få vara med på scen och sjunga. Så småningom började kusinerna sjunga tillsammans. Maria lärde
sig tre ackord på gitarr och med dessa upptäckte de att de kunde framträda med en relativt stor repertoar. För att de från början skulle få publik, bjöd mormor in till kafferep med underhållning och
det ledde så småningom till att de fick lite större gig, bl a på sjukhemmet i Näsåker. Tio och tolv år
gamla uppträdde de med låtar såsom Vi är vårt land av Tomas Ledin och Jag vill ha en egen måne av Ted Gärdestad. Under den tiden utvecklade de även en förmåga att sjunga i stämmor. Allt detta blev Helen Sjöholms kickoff in i musiken. En händelse som de speciellt lyfter fram är när de fick
vara med bakom scenen när Lasse Berghagen var på Fallendagarna i Näsåker. Den upplevelsen
stärkte tjejerna i deras önskan att få fortsätta med musiken.
Helen berättar att hon träffade Mikael Holmsten på Skulefestivalen 2013, dit hon var inbjuden
av Jacke Sjödin, som var där och uppträdde med Holmsten Trio. Efter spelningen satt hon och pratade med Mikael och han berättade då om sin pappa och om sitt engagemang mot prostatacancer.
Det slutade med att han frågade om hon var intresserad av att sjunga med Holmsten Trio. Hon tyckte att det lät som en bra idé och det visade sig också att det passade bra i tid. På frågan vad det var
som lockade Helen att göra en sådan här spelning, svarar hon att det fanns flera anledningar till det.
Dels att det var för ett välgörande ändamål där intäkterna går till prostataforskning. Att hon dessutom
skulle få sjunga med Maria, vilket inte händer alltför ofta, var också en anledning. Senast de sjöng
tillsammans var på Psalmtoppen på Gålsjö med Thylle. Dessutom sjunger Helen en hel del i mindre lokaler. Hon tycker nämligen att det är mysigare och mer intimt, men samtidigt också lite läskigare! När det gäller repertoar, är Helen otroligt glad att få jobba med så duktiga låtskrivare som
Björn Ulvaeus och Benny Andersson. Om det är någon genre som hon ännu inte har testat, så är
det i så fall rock.
När Maria har jobbat med Per-Åke Stockberg har det blivit en hel del vispop och låtar influerade
av Helen. Maria har en önskan att göra en ABBA-konsert tillsammans med Helen, som i sin tur
länge har velat ta med sig Benny Anderssons orkester till festplatsen i Näsåker. De hinder som har
dykt upp är bl a ekonomi och dåliga vägar, problem som Helen tror att det med lite mer övertalning
går att övervinna. ”Det skulle vara fantastiskt att få spela på hemmaplan”, utbrister hon.
Konserten inleds med Min vår är din vår med Claes. Låtar och artister avlöser varandra i strid
ström. Det är Claes med Den odödliga hästen, Helen med Vår sista dans och Maria med Det kommer en vind. Mellan låtarna är det trevligt mellansnack av Helen eller Claes. Orkestern bjuder även
på egna pärlor, såsom On a Clear day, Stardust, Månsken över Ångermanälven och Accordeon.
Halvvägs är det paus med kaffe och kaka, samt lottdragning där priserna varierar all från fruktkorgar till biltvättskit och mattor. Andra avdelningen fortsätter på samma musikaliskt höga nivå. Mixen
mellan olika låtar känns genomtänkt och när konserten avslutas med extranumret Han är min man,
med Helen Sjöholm, beger sig publiken hem med en varm känsla av att den har varit med om något
alldeles extra. Tänk att Boteå kan bjuda på musik med så hög klass!
av Ulla Bodin

Både publik och artister verkade vara mer än nöjda med vad kvällen hade bjudit på.
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Per-Åke Göransson, Robert Ekström, Anders Ölund, Tomas Sundberg och Micael Tomasson lägger i båtbryggan.

Boteå Båt&Badfixadeiordning
stranden och höll sitt årsmöte
En liten trogen skara bybor har tagit på sig ansvaret för skötseln av bygdens badstrand
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oteå Båt & Bad torde vara en av bygdens kanske viktigaste och mest behjärtansvärda föreningar. Det är nämligen den förening som driver och står för skötseln av byinvånarnas gemensamma ansvar; nämligen badstranden i Undrom.
Det finns givetvis alltid mycket att fixa med och ställa iordning inför varje ny sommarsäsong
och utan trogna och ansvarsfulla bybor skulle det inte dröja länge innan stranden börjar förfalla. Lördagen den 10:e maj genomförde föreningen sin årliga städdag på stranden och lade samtidigt i båt-

Karin Sellgren bättrar på lite målning ivrigt påhejad av Jane Fahlén och Elin Sellgren.
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och badbryggorna. Dryga dussinet bybor hade hörsammat uppropet att komma och göra en insats och en febril aktivitet rådde under dagen på stranden.
Städdagen pausade runt lunchtid
med korvgrillning och föreningens årsmöte. Stig Sandin valdes till mötets ordförande och föreningens ekonomi gicks
igenom och årsberättelsen upplästes.
2013 visade sig bli ett ganska händelserikt år för föreningen. Man blev t ex Ulf Lhådö langar korv så det står härliga till.
bestulen på volleybollnätet, som varit
uppsatt på stranden, en stöld som polisanmäldes. Vidare slet sig en del av badbryggan och det blev även stopp i en av
toaletterna. Dessutom blåste en scen omkull och elskåpet släppte från väggen.
Elva båtplatser har varit uthyrda under
året och föreningen har haft 30 betalande medlemmar. Det konstaterades därför att medlemsantalet skulle behöva
öka för att föreningens ekonomi ska kun- Boteå Båt & Bads årsmöte hålls ute i Guds fria natur.
na räddas (se skrivelse på sidan 35).
Styrelsen har under året haft tre arbetssammankomster och den nya styrelsen ser ut enligt följande: Ordförande:
Stig Sandin. Ledamöter: Micael Sundström och Samuel Pettersson. Suppleanter: Robert Hellborg och Ulf Lhådö. Dessutom valdes Karin Sellgren till
revisor och Jane Fahlén och Micael
Thomasson till valberedning.
av Rolf Ronestjärna Stig Sandin väljs till ordförande för både mötet och styrelsen.

Micael Sundström, Ulf Lhådö, Samuel Pettersson och Stig Sandin förbereder båtiläggning.
9

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Företaget Styrnäs Mekaniska AB, där Boteåbon Niclas Ulander är delägare, satsar för framtiden.

Företaget Styrnäs Mekaniska AB
styrs från Boteå
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tyrnäs Mekaniska AB bildades för fyra
år sedan. En av ägarna, Niclas Ulander,
född i Utnäs men nu boende i Sundby,
berättar: ”Jag arbetade förut på Famek, som
då bedrev legotillverkning av maskiner för
bl a sågverk och hyvlerier. När dom beslöt
sej för att upphöra med det, för att istället
koncentrera sej på sin huvudprodukt, blev
det startskottet för Styrnäs Mekaniska.”
Företaget håller till i f d mattfabriken i Hammar.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Företaget har fått pris av ALMI

Johnny Lundgren och Niclas Ulander äger tillsammans företaget Styrnäs Mekaniska AB.
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Firman har idag två ägare, fyra anställda och en inhyrd entreprenör. Man
håller till i f d mattfabriken i Hammar,
med en verkstad på 1 000 m2, ett måleri på 300 m2 och en stor förrådshall.
Den kundkrets som redan fanns fick
följa med, så det har varit fullt upp från
start. Kunderna är huvudsakligen verksamma lokalt, men produkterna finner
sin väg till platser över hela Sverige
och även utomlands.
Niclas är styrelseordförande, räknar på jobb, sköter offerter och inköp
och ansvarar för måleriet. Han hoppar även in på monteringen och där
det behövs, för att verksamheten skall
Grillomsbon Andreas Blomén programmerar en nyinköpt maskin.
flyta på. Februari-mars är vanligtvis
en lugn period, men inte i år. Orderboken är fulltecknad fram till semestern. Emellanåt kan det bli
ganska mycket övertid också, men skulle det bli lite lugnare, så fyller man ut den tiden med att utöka
lokalerna och ställa i ordning för nästa rusch. Ibland händer det även att man tvingas tacka nej till
vissa jobb. ”Det är bättre än att lova mer än vad man kan hålla”, säger Niclas.
Styrnäs Mekaniska har också fått pris av ALMI och man är den firma i Sollefteå, Kramfors
och Härnösand som ökat mest i omsättning med bibehållen vinstmarginal. Ambitionen är att i framtiden kunna bredda verksamheten. Därför planerar man att börja med lite marknadsföring och att
bygga upp en hemsida.
av Erik Sundberg

Undroms IF:s P14-lag, under ledning av Malin Bodin, körde vinterträning i gympahallen på Kalknäs.

Bollen rullar hos Undroms IF
Bygdens idrottsförening har en gedigen verksamhet som riktar sig till alla åldrar
otbollssäsongen har dragit igång och pågår nu som mest. Som vanligt mönstrar Undroms IF
ett antal lag i olika serier. Förutom A-laget, som fortsätter att försvara klubbens färger i division 4, så spelar klubbens s k utvecklingslag även denna säsong i division 5. Ett par ungdomslag
representerar också klubben, nämligen P11 och P14. Dessutom har klubben även ett lag i kvartersen.
Båda seniorlagen deltog förtjänstfullt vid årets upplaga av Altins Cup, som genomfördes sista helgen i april på Nipvallen i Sollefteå. Utvecklingslaget försvann dessvärre redan efter gruppspelet,
medan A-laget åter lyckades ta hem den egna cupen, via en prestigefylld finalseger mot Sidensjö.
Efter sex omgångar i seriespelet hade A-laget lyckats skrapa ihop fyra poäng, medan utvecklingslaget var poänglöst efter tre omgångar. Men säsongen är lång och det är fortfarande många poäng att
spela om, så kom därför gärna och stötta lagen vid deras hemmamatcher på Bohedsvallen.
av Rolf Ronestjärna
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Härnösandsparet Stig och Ingela Sandin har under alla år trivts fantastiskt bra i Boteå.

Sommargästerna Stig och Ingela Sandin flyttar snart till Boteå för gott
Sedan mer än 40 år tillbaka har Stig och Ingela Sandin tillbringat varje sommar i Boteå

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

oteå är en fantastisk plats att bo på och varje sommar gästas bygden av ett betydande antal
sommargäster, som Botebladet då och då har uppmärksammat via diverse artiklar. Men det
är inte många förunnat, vare sig man är säsongs- eller åretruntboende, att få ha Ångermanälven som närmsta granne, flytande förbi bara ett stenkast utanför fönstret. Härnösandsborna Stig
och Ingela Sandin har dock haft den förmånen, alltsedan de byggde sin sommarstuga på Stigs föräldrar, Verner och Berta Sandins, ägor.
Stig Sandin är m a o född och uppvuxen i Undrom, närmare bestämt i det putsade gröna huset
nere på den s k Strandvägen. Föräldrarna hade ett medelstort jordbruk med ett antal djur och famil-

Inom en snar framtid hoppas Stig och Ingela att kunna bli ännu mer involverade i bygden.
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jens ekonomi drygades ut tack vare att pappa Verner tidvis jobbade inom flottningen. Verner var
förresten med och byggde och stod som ägare till den legendariska samlingslokalen Skogblomman
i början av 1920-talet (se artikel i Botebladets vårnummer 2012 på www.botea.se)
När Stig växte upp var det full ruljans i Boteå. ”Det stod inga hus tomma då, utan det bodde
folk i alla hus.” Ett av Stigs stora intressen som ung var att kicka boll och redan tidigt började han
att spela för Undroms IF, något som han även fortsatte med ett antal år efter det att han flyttade från
bygden i mitten av 60-talet. När fotbollssäsongen var över utgjorde IOGT-lokalen, nere vid stranden
i Undrom, samlingsplatsen för bygdens ungdomar. ”Det var fantastiskt att växa upp i Boteå. Det
var en enorm sammanhållning i bygden och speciellt inom idrotten”, berättar Stig vidare.
Efter fem år på Kalknäs skola, blev det realskolan i Sollefteå för Stig. Efter det tog han vägmästarexamen och fick inledningsvis jobb som mättekniker, för att sedermera bli vägmästare hos Matfors
kommun. Han kom även att jobba som föreståndare hos VTG på Härnösand/Kramforskontoret och
som chef på lastbilscentralen i Kramfors. 1987 bestämde sig Stig för att starta eget och från scratch
kom han att bygga upp och etablera företaget Härnö Maskinkonsult AB i Härnösand.
Stig och Ingela berättar att de har varit tillsammans sedan i början av 1960-talet. Inledningsvis
bodde de i Sundsvall, där barnen Tomas (f. 1967) och Pernilla (f. 1971) föddes, för att 1973 flytta
till Härnösand. Ingela berättar, i sin tur, att hon härstammar från Nyhamn i Bjärtrå. Efter avslutad
skolgång, och en kort sejour hos Wedins Skor i Nyland, kom hon att jobba i 26 år hos Telia. 1993
anställdes hon av familjeföretaget för att sköta dess ekonomi. Där blev hon kvar fram till det att hon
gick i pension 2011. I den vevan valde också Stig att sälja företaget.
1970 stod den egenhändigt byggda sommarstugan i Undrom klar, mycket tack vare pappa Verners
ovärderliga hjälp, och alltsedan dess har familjen kommit att tillbringa varje sommar och i princip
all sin lediga tid där. ”Vi är kanske mer Undromsbor än många andra”, konstaterar Stig lite skämtsamt och Ingela nickar instämmande och tillägger: ”Jag har trivts jättebra i Undrom hela tiden.”
Alldeles nyligen har stugan genomgått en omfattande modernisering och likaså vinterbonats. Tanken
är nämligen att de inom en mycket snar framtid ska kunna sälja sin villa i Härnösand och bli permanentboende i Undrom.
Ända sedan 1971 har Stig varit med i vägföreningens styrelse och han har bl a varit dess ordförande under en period. Idag är han kassör för föreningen. Inför framtiden hoppas paret att kunna
bli ännu mer delaktiga i byns olika angelägenheter, en förutsats som bl a ledde till att Stig i fjol valdes in i Boteå Båt & Bads styrelse och att han alldeles nyligen dessutom har tagit sig an uppgiften
som dess ordförande (se sidan 8).
av Rolf Ronestjärna

Ingela och Stigs naturtomt skänker många fina djur- och naturupplevelser under alla årstider.
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Jonas Wideen och Tinny Byström, tillsammans med döttrarna Yrja och Minja, är nya i bygden.

Jonas Wideen och Tinny Byström
blev förälskade i Kalknäs skola
Flyttlasset går snart från det hyrda huset i Gålva till det nyköpta huset i Törsta
oteå fortsätter att vara en inflyttningsbygd och ytterligare en familj har valt att slå sig ned i
bygden. Familjen ifråga består av Jonas Wideen, som är en konstnärlig och historiastuderande CNC-operatör med många idéer, och Tinny Byström, som är en lärare och fritidspedagog som brinner för kultur i alla former, samt barnen Minja sex år och Yrja tre år. Familjen kommer närmast från Njurunda, men nu ville de flytta ut helt på landet, eftersom Minja skulle börja i
skolan. Drömskolan hittade de i Kalknäs, för när de besökte Kalknäs skola blev de förälskade!
”Vilket område att ha en skola i! Nära till naturen och små klasser där alla känner alla!”, konstaterar de lyriskt.
Det fanns fler anledningar till att de ville flytta ut på landet och utöver en bra och liten skola för
barnen, handlade det också om att komma ut på landet, få ett billigare boende, lugnare omgivning,
mindre trafik...ja, listan kan göras lång, anser Jonas och Tinny.
Att det blev Undrom för familjen, beror på att Tinny är uppvuxen i Sånga och att hennes mamma fortfarande bor kvar där. De berättar att de har passerat Undrom många gånger, på väg till henne, och Jonas har sagt mer än en gång att han skulle kunna tänka sig att flytta till den här sidan av
älven. Så när Jonas blev uppsagd på sitt jobb, och Tinny fick deltidsjobb på Styrnäs friskola, så
fanns det inga hinder kvar. Jonas och Tinny hade förälskat sig i det stora röda huset bredvid f d Macken i Undrom och när det visade sig att det var till salu slog de till. De förra ägarna var tillmötesgående, eftersom Jonas och Tinny måste sälja huset i Sundsvall innan de hade ekonomi nog att köpa huset. Efter att de fått möjlighet att lägga handpenning, flyttade Tinny och flickorna dit för att flickorna skulle kunna skolas in på förskolan och i förskoleklassen på Kalknäs skola. Efter en kort tid
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upptäckte de dock att det inte stod rätt till med huset. Det luktade lite underligt och barnen var oroväckande ofta sjuka. Det visade sig att grunden var mögelskadad och då valde familjen att flytta.
Men de hade inte gett upp hoppet om att få bo i Undrom! Minja trivs på skolan som fisken i
vattnet. ”Skolan är kuuul! Jag kan matte, plus och minus, och så har jag skrivit bokstäver på en
teckning till pappa”, berättar hon stolt. Hos Handlar´n fick de ett tips om Lena Holmstens hus vid
infarten till Boteå kyrka. De flyttade dit i månadsskiftet september/oktober 2013 och har bott där sedan dess. Först var de inne på att köpa det huset, men de tyckte att det låg lite för långt från skolan och
flickornas kamrater. Nu har de hittat ett hus som ligger alldeles i närheten av skolan och kamraterna,
nämligen Thure Norbergs f d hus i Törsta. De har bestämt sig för att köpa det och de kommer att flytta dit den 1:a juli.
Kultur betyder mycket för familjen. Jonas tecknar och målar tavlor och en av hans drömmar är att,
någon gång i framtiden, kunna försörja sig på detta. Dessutom har han planer på att starta ett spel
inom ett annat av hans stora intressen. Det är ett spel där man med små verklighetstrogna figurer, t ex
ur Sagan om Ringen, utkämpar slag hemma på köksbordet. Figurerna köps på nätet och målas efter
eget huvud. Man träffas och spelar mot varandra eller gestaltar ett slag ur någon film eller bok. Enligt Jonas är detta en ganska stor sport runtom i landet.
Tinny spelar piano och keyboard, men tycker att hon är bättre på att undervisa i musik än att spela själv. Båda hoppas på att flickorna har ärvt deras intresse för kultur.
av Ulla Bodin

Kari Gustafsson däckservice har underlättat vardagen för många av bygdens bilägare.

Pelika Trading Däck upphör
Ägaren önskar att det finns en villig Boteåbo som kan tänka sig att ta över verksamheten
öretaget Pelika Trading i Valla har funnits sedan 2001 och ägs av Lisbet Gustafsson. För de
allra flesta förknippas kanske företaget med den däckförsäljning och däckmontering som Lisbets make Kari har bedrivit i företaget under alla år. Just denna verksamhet har fått vara en
ovärderlig service för Boteåborna under de år som varit och firman har idag mer än 800 fasta kunder och det finns de som åker ända från Stockholm för att köpa däck av Kari.
Vid årsskiftet planerar Kari Gustafsson att gå i pension. ”Jag blev pensionär för två år sedan
och tycker därför att det är hög tid att ta tag i det som blivit eftersatt, bl a skogen”, säger han.
Detta innebär att det finns en stor risk att denna fina däckservice kommer att försvinna från bygden,
om inte någon i närområdet kan tänka sig att ta över verksamheten ifråga. ”Det är synd om kunderna
och det bästa skulle därför vara om nån från bygden kunde ta över firman och driva den vidare
i samma anda. Ju närmare Boteå centrum, desto bättre givetvis”, konstaterar Kari och tillägger
att hans önskan är att kunna sälja firman med all dess utrustning, kundstock och leverantörskontakter.
Om någon tycker att detta låter intressant, så ring gärna Kari på 0612-604 20 eller 070-604 20 77!
av Rolf Ronestjärna
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Bo Asplund

Travet har varit Bo Asplunds
stora passion genom livet
I detta nummer av Botebladet porträtteras Offersbon Bo Asplund
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ntresset för travsport har alltid varit stort i Boteå och ett
antal framgångsrika travhästar har under åren även fostrats i bygden. En av bygdens många traventusiaster är Bo
Asplund i Offer. Botebladet har haft förmånen att besöka honom
hemma på gården i Offer.
Bosse berättar inledningsvis att han förblivit bygden trogen under hela sitt liv. Sina första andetag tog han på Sollefteå
BB den 26 februari 1944, samtidigt som Sovjetunionen, för

Bosse tillbringar i genomsnitt tre timmar varje dag med hästarna.
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tredje gången samma månad, bombade Helsingfors. Bosses föräldrar hette Valfrid och Anna-Stina
och härstammade ifrån Para respektive Offer. Pappa Valfrid jobbade på jordbruket i Offer, medan
mamma Anna-Stina var hemma och skötte om hushållet och torpets djur, bestående av några kor,
nån kalv och nån gris. Mamman var även sömmerska, något som Bosse fick lida en del för i skolan.
”Mamma sydde alla mina kläder och jag blev retad för att jag hade så fina kläder på mej”, minns
han. Givetvis fick Bosse, när han var stor nog, börja hjälpa till med sysslorna hemma på torpet,
som idag ägs av Marcus och Ulrika Byström, det var ju så på den tiden. Redan i 6-7-årsåldern fick
han lära sig att köra slåttermaskinen. Bosse hade inga syskon, men det fanns gott om barn i närområdet
som han kunde leka och ha kul tillsammans med. Man badade och fiskade i Högforsån, man spelade
fotboll och man byggde kojor. ”Det var rena rama vilda västern!”, berättar Bosse och skrattar glatt.
De första sex åren gick Bosse i Offers skola och sjunde klass gick han på Kalknäs skola. I tonåren sommarjobbade han på Offers Försöksstation. Där fick han också jobb efter avslutad skolgång och han kom att jobba både i ladugården, på kontoret och i själva försöksverksamheten. Två
år blev han kvar där. 16 år gammal började han en tvåårig utbildning på Sandö verkstadsskola.
Efter avslutade studier fick Bosse omedelbart jobb på Lunde varv. Efter bara tre månader blev han
dock permitterad, men fick istället jobb på Mohögs mekaniska verkstad i Gustavsvik. Efter ett halvår var det dags att rycka in i lumpen på T3 i Sollefteå. I samband med en fotbollsträning, på Bohedsvallen i Undrom, råkade han dock bryta benet, vilket innebar att militärtjänstgöringen kom att
skjutas upp ett år. Under konvalescensen blev han på nytt erbjuden jobb på varvet i Lunde och där
kom han att jobba kvar ytterligare ett år efter mucken från lumpen. Därefter började han på Sandslåns
mekaniska timmerskilje, vi är nu framme vid året 1965, där han blev kvar i fem år. ”Det är absolut
den bästa arbetsplatsen som jag varit på”, konstaterar Bosse. Efter ett benbrott, i samma ben som
tidigare och resulterande i gipsat ben i ett halvår, återvände han till Mohögs i Gustavsvik. Efter två
år fick han anställning på Hammars mekaniska verkstad i Nyland. Där kom han att jobba i 13 år,
fram till 1985, då han och en arbetskamrat bestämde sig för att starta egen svets- och montagefirma.
Under de följande åren, när den egna firman gick lite på tomgång,
forts. nästa sida

Bosse och Gun Asplunds gård ligger vackert belägen där Högforsån passerar igenom Offer.
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extraknäckte han ofta hos Sollefteå Svetsmekano AB. Med tiden gick Bosse och arbetskamraten
skilda vägar och runt 1992 startade Bosse istället en alldeles egen firma, nämligen Bosses Svets &
Montage AB. Trots att Bosse är folkpensionär sedan fem år tillbaka, så efterfrågas fortfarande
hans tjänster och kunnande. ”Jag skulle kunna jobba hur mycket som helst om jag ville”, berättar
han, samtidigt som han är tacksam för att han som pensionär har möjlighet att lägga ned ännu mer
tid på sitt och hustrun Guns stora intresse, nämligen sina travhästar.
Bosse berättar att han och Gun har varit i lag i nästan femtio år. Första gången de träffades var
året 1967, efter att Bosse hade spanat in henne vid några tillfällen. Efter en kort tid blev de ett par
och 1970 flyttade de in i en lägenhet i Nyland. 1975 föddes dottern Maria och samma år gick flyttlasset till Boteå där de flyttade in i den s k vita villan i Offer. 1977 kom sonen Hans till världen.
1985 köpte de den gård som de bott i sedan dess.
Bosses stora intresse i livet har, som tidigare nämnts, varit travsport. Redan 1966 blev han delägare i en travhäst och 1978 införskaffades den första egna travhästen. Under åren har han och Gun
haft sammanlagt sju hästar, varav man har tävlat med fyra. Mest framgångsrik har hästen Bestjol
varit med sina tre vinster; varav två på Solänget och en på Umåker. Med hästen Romansa blev det
två vinster; en på Dannero och en på Solänget. Givetvis har det varit roligt när hästarna har gått
bra, men att sköta om dem och att få träna dem är ändå det som har gett Bosse den största tillfredsställelsen. ”Men utan Guns hjälp och bistånd hade det aldrig gått”, poängterar han och nickar menande
åt hustrun Gun, som precis kommit hem från sitt lokalvårdarjobb på Kalknäs skola (se artikel i Botebladets vinternummer 2007 på www.botea.se).
Utöver sitt passionerade travintresse har Bosse även ett stort idrottsintresse, där hockeyn, med
favoritlaget Modo, toppar. Att Bosse även gillar och är en fena på att lösa Sudoku, vittnar Sudokutidningen, som ligger på köksbordet, om. Att han sedan börjar med att lösa de svåra problemen längst
bak i tidningen, för att därefter bläddra framåt till de enklare, vittnar kanske om att han gillar utmaningar.
När vi avslutningsvis, efter en uppskattad fikatår, tar en sväng ut till stallet, visar det sig att hovslagaren är på besök. De tre hästarna, varav en av dem är trotjänaren Bestjol, ger tydligt uttryck för
sin glädje åt att återse sin käre Bosse. Efter en stunds fotografering säger jag tack och adjö till en
av Boteås många profiler.
av Rolf Ronestjärna

Offerbon Bosse Asplunds vardag är nära sammanflätad med familjens tre hästar.
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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 två lediga lägenheter på Vallänge (enligt Solatums hemsida den 1/6). 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, Ingrid Viking, 600 16, Gun Åslund, 070-268 11 27, Anna
Törner, 070-652 96 86 & Magnus Nordenmark, 0612-600 19.
.
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Undroms Ungas första samling, som ägde rum i Boteå Sockenstuga, gästades av Emil Assergård.

Boteå Församling har dragit igång
verksamhet för bygdens ungdomar
Första samlingen hade Amerikatema
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redagen den 2:a maj var det premiär för en
alldeles ny verksamhetsform i Boteå som
riktar sig mot bygdens ungdomar. ”Det har
tidigare funnits så lite att göra för oss ungdomar
i Undrom”, berättar Sarah Sohlberg, som tillsammans med bl a Sofia Landberg är en av initiativtagarna till satsningen, som går under namnet Undroms Unga (UU).
Premiären, som ägde rum i Boteå Sockenstuga, samlade dussinet ungdomar. Programmet bestod av middag, underhållning med Emil AsserDet var en mysig stämning i Boteå Sockenstuga. gård och avslutningsvis ett nattcafé.
Tema för kvällen var Amerika, vilket avspeglade sig i valet av kvällens bakgrundsmusik, samt
huvud- och efterrätt. Även en musikquiz och en
maskeradtävling stod på programmet.
Vid Botebladets besök är ljuset nedsläckt i lokalen medan Emil Assergård sitter och sjunger och
småpratar från den upplysta scenen. Alla på plats
verkar nöjda och belåtna. ”Det blev jättelyckat!
Det var bra stämning och roligt”, sammanfattar
en glad Sarah Sohlberg efteråt.
I sommar hoppas hon och övriga att kunna följa upp succén med grillning och femkamp på stranEmil Assergård underhöll med sina kluriga sånger. den i Undrom.
av Rolf Ronestjärna
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Föräldrar och barn har under våren pysslat tillsammans på Pysselkvällarna i Botatonhuset.

Pysselkvällar i Botatonhuset
under våren

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

nder våren har några familjer samlats till
pysselkvällar på Botatonhuset i Undrom.
”Huvudanledningen har varit att ge
föräldrar och barn möjlighet att få träffas och
umgås”, berättar Samuel Pettersson, som tillsammans med sambon Ellinor Landmark var de
som drog igång det hela. ”Tanken är att det ska
bli en fortsättning till hösten om intresse finns”,
berättar han vidare.
av Rolf Ronestjärna Lille Ture Landberg är en riktig pyssling.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Föräldrar och barn har samlats till trevlig samvaro

Pysselkvällarna har bestått av fritt pyssel, förutom en gång när man tovade sittunderlag av ull.
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Joshua Ronestjärna, Jesper Strömberg och Markus Bodin gjorde sin PRAO på Kalknäs skola.

Varje år lockas ett antal elever
tillbaka till Kalknäs skola

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Joshua hjälpte Lova på matematiklektionen.

Markus fick vara behjälplig på gymnastiken.
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edan urminnes tider brukar eleverna i högstadiet få gå ut på PRAO (Praktisk arbetslivsorientering). På stenåldern hette det, som kanske de flesta minns, PRYO.
Kalknäs skola har under årens lopp haft förmånen att få ta emot PRAO-elever, i form av tidigare elever på skolan. Givetvis har det varit givande återseenden för båda parter och en god hjälp
för personalen på skolan. Det vittnar också om att
eleverna har trivts på skolan, eftersom de väljer
att frivilligt komma tillbaka och konfronteras med
sitt förflutna.
av Rolf Ronestjärna

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA
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Det är populärt att förlägga sin PRAO på skolan

Jesper stöttade Laila Lindholm i köket.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Det lyckade försöket med att lyfta en kropp med hjälp av en påse och ett sugrör väckte stor förundran.

Uppskattad temadag anordnades på Kalknäs skola
Olika experiment förändrade elevernas syn på luft

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

nder våren hölls en temadag, i ämnet luft,
på Kalknäs skola. Dagen inleddes i gymnastiksalen, där läraren Carola Brymark
inledde med experiment där hon, med hjälp av en
hink (typ) med en plastpåse i, lyckades blåsa omkull en stapel bestående av mjölkpaket.
Därefter delades eleverna in i sex grupper och
kom sedan att slussas mellan lika många stationer, där personalen hade förberett diverse experiment på temat luft. Det blev en intressant och spännande dag för både elever och personal.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA
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av Rolf Ronestjärna Inledningsvis bjöds det på experiment i gympasalen.

Samtliga elever fick testa de olika experimenten. I en av stationerna fick eleverna vika papperssvalor.
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Atmosfären var varm och gemytlig i samband med informationscafét i Ingrid Eklunds kök.

Informationscafé om trädgårdsodling hölls på Solberg
Maria Norgren, Hildas Trädgård, föreläste om förädling av bär och grönsaker

Solberg Inn stod som värd för cafét i Boteå-Styrnäs LRF:s regi. Maria Norgren skulle gärna se fler grönsaksodlare.
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å kvällen den 20:e mars samlas vi i köket på Solberg. Vi är dryga dussinet personer som möts
av ett dukat bord med levande ljus och Ingrids Eklunds kakor. Alla låter sig väl smaka av de
hembakta vinbärskakorna.
Maria Norgren, kvällens föreläsare, inleder med att berätta om en resa som hon gjorde till Skåne, för att titta på förädling av bär och grönsaker. Hon berättar att det är i det närmaste en förlustaffär att sälja bär till stora uppköpare. Därför vill man gärna hitta en lösning så att det blir bättre
lönsamhet för odlare i kommunen och i länet. De grönsaker som Maria själv odlar, säljer hon direkt
till kund och det ger också en bättre lönsamhet. Enligt henne skulle det behövas fler odlare, eftersom det finns ett stort intresse av att handla lokalt. Men samtidigt förstår Maria att det inte är så
många som kan tänka sig att börja med grönsaksodling, med tanke på den dåliga lönsamheten och
allt arbete som krävs.
Maria berättar vidare att hon planerar att ha en fältvandring i sina land i slutet av sommaren. Så
om du har möjlighet att gå den, så är det något man verkligen kan rekommendera, eftersom Marias
land är otroligt fina och välskötta.
av Karin Sellgren

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Den ändamålsenliga samlingslokalen på Solberg har lämpat sig bra för vårens Qigongkurs.

Uppskattad nybörjarkurs i Qigong har hållits på Solberg
Genom enkla rörelser kan en hälsan förbättras och en välbefinnandet öka

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

nder våren har en nybörjarkurs i Qigong hållits på Solberg. Tomas Eklund har fungerat som
kursledare och han berättar att han själv har praktiserat Qigong i 10-15 års tid och att han
efter en förfrågan, från en av de blivande kursdeltagarna, bestämde sig för att ställa upp som
kursledare. Gruppen kom uteslutande att bestå av kvinnor, vilket Tomas har en förklaring på: ”Kvinnor är mer öppna för det som är nytt än vad män är.” Om intresse finns, så kan han tänka sig en fortsättningskurs till hösten och han är även öppen för en nybörjarkurs för bygdens män.
Det finns olika varianter av Qigong, varav denna går under namnet Biyunmetoden eller Den hälsobevarande metoden, som den även kallas. ”Genom långsamma rörelser mjukar man upp kroppens leder och ökar därmed blodgenomströmningen, vilket ökar ens välbefinnande och är samtidigt hälsobevarande”, förklarar Tomas avslutningsvis.
av Rolf Ronestjärna

Varje kurstillfälle har innehållit fikapaus med trevlig och uppskattad samvaro kring fikabordet.
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Sedan några år tillbaka står Sunnersta Folkets Hus värd för två loppmarknader varje år.

Loppmarknaden i Sunnersta Folkets hus lockade många besökare
Intresset för second-handprylar är fortsatt stort

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA
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årterminens loppis i Sunnersta Folkets
Hus blev lyckad. Speciellt den första timmen lockade många hugade köpare, som
inte ville missa chansen att fynda.
Både en hel del utomsocknes säljare och besökare kunde noteras. Det fanns inga lediga bord att
uppbringa. En av de säljare som hade en riktigt
bra dag, var konstnären och förre Kalknäsbon Linn
Törnlund (se Gästboken på sidan 36), vars vackra
akvareller rönte ett stort intresse bland besökarna.
Klass 5 på Kalknäs skola hade vanan troget hand
Det var en rejäl rusch i lokalen den första timmen. om fikat.
av Rolf Ronestjärna

Linn Törnlunds konst sålde som smör i solsken. Laila Lindholm och Carina Sandvik för biblioteket.
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Kakfrossan i Sunnersta Folkets Hus brukar alltid vara en verklig högtidsstund för det yngre gardet.

Nyinflyttade gavs tillfälle att visa
upp sig i Sunnersta Folkets Hus
Den årliga Kakfrossan är kontaktskapande

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

akfrossan på våren har blivit något av
en tradition i Boteå. Arrangemanget, som
körs i Boteåparlamentets regi, är först
och främst tänkt att vara en mötesplats där kontakt
knyts mellan bygdens gamla och nya invånare.
Årets Kakfrossa samlade ett drygt 60-tal bybor, som fick möjlighet att frossa loss på 36 läckra kaksorter, bakade av välvilliga bagare från bygden. Det fanns även en möjlighet att ge en frivillig
gåva till planerade inköp av lekredskap till stranden i Undrom. Sammanlagt 2 572 kr kom in.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA
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av Rolf Ronestjärna Det var en uppsluppen stämning runt fikaborden.

Kalorierna flödade över de dignande fikaborden. Bl a Ingrid Viking ansvarade för marktjänsten.
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Orienteringstävlingen i Stöndarbränna- och Sunnerstaområdet lockade tävlande i alla åldrar.

Boteå var skådeplatsen för OK Nipans stora orienteringstävling
Boteå har blivit något av en favoritplats för OK Nipan

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

elgen den 24-25:e maj invaderades Boteåskogarna av horder av orienterare i
samband med att orienteringsklubben OK
Nipan arrangerade sin årliga tävling Nipstigen.
Det var nionde gången som tävlingen, som anordnats sedan 1959, hölls i bygden och enligt tävlingsledaren och banläggaren Lars Edström är
terrängen här synnerligen lämpad för orientering.
Ett drygt 150-tal tävlande deltog under respektive
tävlingsdag, varav några hade kommit ända från
Ronneby för att delta. Båda dagarna bjöd på bra
Arrangörsstab med Lars Edström från Lo till höger. orienteringsväder.
av Rolf Ronestjärna

Björkåbon Maria Danvind försvarade Boteås färger. Solumsbon Göran Hällström var bankontrollant.
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För en kort stund stod två av stona och njöt storligen av de stora vidderna i Subbersta.

Boteås häst- och kosläpp får
folk att vallfärda till bygden

Alva Åslund bjöd på uppskattad ponnyridning.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA
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e årligt återkommande häst- och kosläppen i Boteå har kommit att bli uppskattade traditioner som visar sig locka alltfler
besökare till bygden. Årets båda släpp, som ägde
rum söndagen den 25:e maj, inleddes med stosläpp i Subbersta och fortsatte därefter med kosläpp på Åslunds lantbruk i Grillom.
Just kosläppet lockade osedvanligt många
besökare, bl a kom det två busslaster från Sollefteå. Utöver sedvanligt vårrusiga kor bjöds det
bl a på ponnyridning, ankdrivning och gratis bulle med mjölk.
av Rolf Ronestjärna Den stoiske Anders Bodin hade mycket att stå i.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Boteå-Styrnäs LRF:s arrangemang är en succé

Kön ringlade lång vid Norrmejeriers servering.
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Junselebon Marie Eriksson, kompad av Sollefteåbon Kent Ingelsson, spelade och sjöng rent.

Ljuva toner på Spelstugan i
Björksjöns Folkets Hus
Spelglädjen smittade av sig på den stora publiken

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA
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ördagen den 31:a maj hölls åter igen Björksjösvängens uppskattade spelstuga i Björksjöns Folkets Hus. Även denna gång vallfärdade en mängd musikälskare från alla väderstreck till arrangemanget.
I kontrast till i fjol, stod inte vädrets makter
på arrangörens sida, så programmet fick hållas
inomhus (vilket funkade väldigt bra). Tillsammans med byns stoltheter, Björksjösvängen och
Björksjögänget, tog ytterligare ett antal musiker
vara på chansen att få bidra med musikaliska inMagnus Lindholm solade framför Björksjösvängen. slag.
av Rolf Ronestjärna

Marlén Häggblad och Birgit Häggblad bespisade inomhus och Jörgen och Ulla Wikner utomhus.
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Ledarna Einer Strindin och Jonas Berntsson tillsammans med en handfull Måndaxbarn.

Måndax innebandy hade terminsavslutning i Almsjönässtugan
Filadelfia har bedrivit barnverksamhet så länge som man kan minnas
åndax är en verksamhet för barn i Filadelfias regi som funnits nästan så länge man kan
minnas, åtminstone så länge att några av barnens föräldrar var med på sin tid. Under
säsongen som gått har ett härligt gäng barn och ungdomar samlats i Kalknäs idrottshall
varje måndag för att spela innebandy. Ibland har vi också samlats i kapellet och fikat och umgåtts.
Torsdagen den 1/5 var det så återigen dags för avslutningsutflykt och för 3:e året i rad styrde vi
kosan mot Almsjönässtugan. Vi samlades kl 10, sex barn och fyra vuxna. Lite färre än planerat p g a
sjukdom och krock med annat, men ingen lät sig nedslås av det. Väglaget över skogen var ovanligt
bra för säsongen, så resan gick bra. Vandringen upp på berget klarade också alla galant och vi kunde
konstatera att utsikten var lika fantastisk som i fjol. Efter att ha släckt törsten med lite saft, startade vi med en samling i stugan där Jonas berättade om Jesu kärlek till oss och hur värdefulla vi är
i hans ögon. Efter det vidtog en tävling med ett antal stationer där både balans, styrka och snabbhet
sattes på prov. Stämningen var god och alla kämpade väl. Även de vuxna vinglade runt på stationerna
till barnens stora förtjusning.
Under tiden hade eld gjorts upp i stugan och alla lät sig väl smaka av korv och fika som ställts
i ordning. Strax innan fick vi även besök av stugägaren Lennart med familj, som fikade med oss och
berättade lite om hur de hade fraktat upp och byggt stugan för flera år sedan. Lite lek på egen hand,
några fler korvar och lite godis, hanns också med innan vi sopade stugan och började vandringen
tillbaka. Som vanligt gick vi lite fel, eftersom stigen inte är så tydlig, men ner kom vi efter en liten
omväg. För några var det tredje gången gillt med Almsjönässtugan, för andra första gången, men
alla verkade nöjda och belåtna med dagen. Tack alla goa barn för i år, vi ses till hösten. Tack Pelle
för skjuts och Lennart för stuglån.
av Bosse Höglund
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GRRR!!!
Ibland kan man nästan höra på telefonsignalen vem det är som ringer.
Och frågan är om jag någonsin tidigare hört en sådan ilsken signal som
vid det aktuella tillfället och jag kunde kanske ha anat vem som befann
sig på andra sidan tråden. AG: Jag skulle vilja säga upp min
premu...jag skulle vilja säga upp min pramu...min...pru...ja, han
vet vad jag menar, på byblaskan alltså. BB: Jaha, men den får
han ju alldeles gratis... AG: Spelar ingen som helst roll! Jag
vill inte ha den längre, den är urkass! Den innehåller bara en massa blöskans skräp och den duger
inte ens att elda med! BB: Det måste han nog ta upp med Posten i så fall... AG: Vafalls, är det inte
redaktörn som ansvarar för innehållet i tidningen!? BB: Jo, naturligtvis! Men jag tänkte mer på det
här med att inte längre behöva få tidningen i brevlådan. Får jag förresten fråga om det är nåt speciellt
som Gubben är missnöjd med i tidningen? AG: Tja, det vore lättare att nämna det som jag är nöjd
med. BB: Jag skulle vara väldigt tacksam om han kunde ge någon form av exempel... AG: Ja, ta t ex
den där artikelserien, om den där arge gubben, som är med i varje nummer. Vad är det egentligen att
publicera och vad är det för poäng med att låta en sån negativ och kritisk person komma till tals?
Han är ju en verklig skamfläck för bygden och han skämmer ju faktiskt ut oss alla! BB: Nja, jag vet
inte riktigt vad jag ska svara på det... AG: Nä, men låt bli och gör det då! BB: Fast samtidigt tror
jag nog att de flesta kan läsa lite mellan raderna och förstår vad det egentligen handlar om. Och
förresten finns det faktiskt dom som har sagt att dom uppskattar att läsa om honom. AG: Det betvivlar jag. I så fall kan man nog räkna dom på ena handens fingrar. BB: Men vad föreslår Gubben att
vi ska skriva om istället? Han kanske själv skulle kunna tänka sej att ställa upp för en intervju?
AG: Jo, pyttsan! När skulle jag ha tid med nåt sånt!? Det finns så många andra som han kan fråga.
Förresten har jag ingenting att berätta och inte heller torde nån annan vara det minsta intresserad av
att läsa nåt sånt. Inte ens jag själv. BB: Vad synd. Jag tror nämligen att vi hade kunnat fått en lite mer
nyanserad bild av Gubben. AG: Om det tvistar de lärde och det kan dom fortsätta med enligt mitt förmenande. BB: Ja, jag har förstått det. Jag får hursomhelst tacka så mycket för samtalet, det var...berikande. AG: Det vill jag nog låta vara osagt, jag valde nämligen att låta mottagaren betala det.
BB: Eh...jaha. AG: Så är det, så var det och så blir det! Adjö!
Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

ATT KOMMA
HEM TILL GÅRDEN
ÄR COOLT...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
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ATT KOMMA TILL
DE EVIGA BONINGARNA ÄGER!!!

SVÅRIGHETSGRAD 2 AV 5

Foto: Ulla Bodin
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av Erik Hoppe
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FÖRFATTARKVÄLL
med BO R HOLMBERG
Onsdagen den 2/7 kl 18.30
Ångermanlandsgården i Para
Servering
Arrangör:
Bibliotekets Vänner i Boteå
- VÄLKOMNA I

I

I

Onsdag kl 18.30 Författarkväll med Bo R Holmberg på Ångermanlandsgården (se separat annons)
Fredag kl 15 GTM Water Challenge + Strandfest i Undrom (se separat annons)
Lördag kl 14 Kubbturnering på Bohedsvallen
(se separat annons) - Därefter festligheter, förtäring, underhållning av trubadurer och kvällsmatch mot KramforsAlliansen kl 20
Fredag 11/7 kl 23 Midnattskonsert i Boteå kyrka,
Henrik Åberg

I

I

2-11/7

GTM Water Challenge & Strandfest

I

4 juli kl 15-02 1:a start kl 15, final kl 19.30

I
I

I
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KUBBTURNERING PÅ BOHEDSVALLEN

I

I

I

Vi siktar på 20 lag och kommer att spela poolspel och
sedan finalspel 2-4 deltagare/lag, startavgift 200 kr
Prissumman består av 50% av dagens startavgifter (20 lag = 2 000 kr)
Du kan redan nu anmäla ditt lag och sista anmälningsdag är måndagen
den 16/6 - Anmälan via sms till Ylva Styrman, 070-223 71 08
Skriv lagnamn, kontaktperson + mobilnr
Startavgiften på 200 kr sätts in på Undroms IF:s Bg 5591-4642 senast
måndagen den 16/6 (De första 20 betalningarna är garanterade en plats)
Märk inbetalningen med ”lagnamn/Bohedskubben”
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Boka in lördagen den 5 juli i almanackan!
Start kl 14 och final ca kl 18

I

I

I

I

I

I

Under kvällen spelar Holmsten Trio, förstärkt med
Anjelica Jonsson, Marcus Mohlin och Tre Trubadurer. Stånk Tommy kommer vara med oss under
dagen och kvällen. Även Emil Assergård kommer att sjunga I
och spela.
Dannero står för mat- & ölservering (mellan14-01). På eftermiddagen kommer det även att säljas hamburgare & korv.
Entré 150 kr - gratis upp till 15 år i vuxens sällskap
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I

I
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- BOTEÅ
BIBLIOTEK -

Vi är ombud för Apoteket och Systembolaget,
Björkå Kontor har somden servicen medför inga extra kostnader för
marstängt den 18/6-18/8.
Dig som kund. Du beställer och hämtar varorna
Ring Pia Hedberg på
hos oss! Även receptbelagda mediciner.
0620-320 44 om Du vill
Hos oss kan Du även sätta in pengar på alla banker, upp till 10 000:- i
låna under den perioden.
veckan och betala räkningar. Det tillkommer en avgift på 35:- per tranI Svarar hon inte, så tala in
saktion. Vi löser in bank- & postavier, avgift 25:ett meddelande på teleDu kan beställa valuta till semestern! Likaså skicka pengar till utlandet
svaret, så ringer hon upp.
via Western Union. På dessa tjänster styrs avgiften av beloppet som du
Sista lånedag tisdagen
II I
17/6 kl 14-20!
I valt. Har Du funderingar, fråga oss så berättar vi mer!
I
I

I

I

HEMBYGDSGÅRDEN I PARA - PROGRAM FÖR SOMMAREN 2014

I

I

Städdag
11 juni kl 10
Kan Du ställa upp och hjälpa till ideellt vid SpelMidsommarhelgen stängt
mansstämman på Ångermanlandsgården i Para
Utställning gamla saker och kläder den 25-26/7!? Hör i så fall av Dig till Pia Hedberg
28-29 juni
på 0620-320 44. Svarar hon inte, så tala in ett
Björksjösvängen spelar
28 juni kl 13
meddelande på telesvaret, så ringer hon upp.
Gudstjänst
29 juni kl 14
Konstutställning i ladan. Servering alla dagar
5-13 juli
Vernissage
5 juli
Grillkväll (50 kr) med Christers Trio med Filip
9 juli kl 18
Kent Sundberg sjunger och spelar
12 juli kl 13
Utställning med Linn Törnlund & Matilda Häggström
19-20 juli
Nostalgigubbs med Mona sjunger och spelar
19 juli kl 13
I
I
Spelmansstämma. Se senare annons
25-26 juli
Fam. Ronestjärna sjunger och spelar
27 juli kl 13
Hembygdens dag. Vi bjuder på kaffe och bakelse.
2 augusti
Smådjur. Visning av hantverk. Måndagsmålarna ställer ut
Måndagsmålarna ställer ut
3 augusti
Tårtkalas bägge dagarna samt Måndagsmålarna
9-10 augusti
Helgmålsbön
9 augusti
Berättarkväll. Program ej klart
22 augusti
Dessutom tunnbrödsbakning, olika utställningar t ex konst, foto & lin. Även utställning över Sånga Mo
och utgrävningarna av gravhögarna vid älven. Vi planerar också underhållning varje helg. För mer
detaljerat program - se affischer, annonser och Boteås hemsida botea.se. Kolla även på Facebook.
Lördag & söndag kl 11-16 den 29/6-11/8 + även under konstveckan 5-13/7. Övrig tid efter överenskommelse
per telefon, Pia Hedberg, 0620-320 44, John-Elis Mohlin, 0620-300 15, Hembygdsgården, 0620-302 01
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UPPROP FRÅN BOTEÅ BÅT & BAD
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I

Boteå Båt & Bads verksamhet består idag av tre delar:
Båtplatsuthyrning, som till stora delar finansieras av båtavgifter, badplats med omklädningsrum och
allmän anläggning, bestående av grillplats, uterum mot älven, gräsytor, scener och dansbana.
Elström (fasta avgifter), vatten, avlopp och sophämtning kostar pengar. Det är omöjligt att finansiera
dessa kostnader med enbart avgifter för båtplatsuthyrning och nuvarande medlemsavgifter. Det råder
därför just nu kris i föreningen, som kämpar med ett ekonomiskt underskott. Om detta inte vänder
under sommaren, så kommer vi eventuellt bli tvingade att lägga ned verksamheten. Ställ därför upp
och rädda Boteå badplats! Bli medlem i bygdens gemensamma anläggning och se till att bidra med
ideellt arbete, som hela verksamheten är uppbyggd kring!
Välkommen att betala medlemsavgift; 100 kr för enskild och 150 kr för familj, eller sätt in ett
penningbidrag på Pg 404703-1
Stig Sandin, ordförande
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FÖRENINGSBREV

är jag blev tillfrågad om att skriva här i Gästboken var min första tanke: Vad ska jag
skriva om? Och då menar jag inte att det är brist på saker att skriva om, utan tvärtom. Men nånstans ska man ju börja och för mig började det med en adoption från
Indien till Kalknäs.
När jag tänker tillbaka på min uppväxt, är det ett virrvarr av evenemang, såsom Mulleskogen, kvällsgympa, fritidsgården, fotboll, sparktävlingar, ridning på islandshästar. Ni
är säkert många som känner igen er i vad jag pratar om. Så när vänner, som är uppvuxna
i ett samhälle av samma storlek, pratar om hur tråkigt de hade det, att det aldrig hände
nånting och att det var skönt att börja högstadiet och få komma till en större skola, så
har jag alltid känts väldigt främmande för mig. För där jag växte upp, fanns det nästan alltid nånting att göra. Men deras berättelser har fått mig att förstå att ett engagemang av
den här storleken inte är någon vanlig företeelse.
Vi var en grupp ungar, ni minns oss säkert, som tog oss fram med våra cyklar på byn
och mestadels höll till på stranden om sommaren (till somligas stora förtret). Vi grillade
korv, spelade volleyboll, lyssnade på musik, tältade och pratade strunt. Om vintrarna var
det fritidsgården som hägrade och hur många timmar vi spenderade där är nog seriös
matte, även för den som är riktigt duktig. Men saken är den att vi hade nånting att göra
och nånstans att vara, vilket jag senare förstod inte alls var nån självklarhet. Vi var priviligierade under vår uppväxt som hade tillgång till allt detta och man förundras över det
engagemang som fanns för att genomföra alla aktiviteter. Jag kan inte låta bli att undra
hur det skulle se ut om alla barn fick omges av den sortens engagemang och gemenskap.
Inte för att jag är naiv och tror att det skulle lösa allt ont, men jag är ganska säker på att
det skulle ge en extra knuff i ryggen framåt när det känns tungt.
Dags att blicka framåt. Vissa av oss bor idag utomlands i länder som Norge och Kanada. Någon har fått barn, några göra stora framsteg inom musiken och några har bosatt sig
för att jobba, plugga eller både och. Idag är det långt mellan gångerna som jag är i Undrom,
men jag är ganska säker på att de andra, precis som jag själv, återvänder till hembygden
när tillfälle ges. Att man går in på affär'n och kastas tillbaka till den tiden då Handlar'n
var vår mötesplats innan vi drog vidare på cyklarna ner till stranden för kvällens grillning.
Nu är sommaren i antågande och jag slutar min första termin på Mittuniversitetet, där
jag utbildar mig till sociolog. Det här blir min första sommar på många år som jag inte kommer ha en sommaranställning. Jag har istället gjort valet att satsa på min konst, att göra
mig ett namn och visa upp mina alster när tillfälle ges. Den 25:e maj hade jag mitt första
vernissage, hos Café Petter på Kultursläppet i Sollefteå, och mina alster kommer att
hänga där i två veckor, så ta er gärna en titt! Under sommaren kommer jag dyka
upp lite här och där, bl a Para Hembygdsgård har bjudit in mig och mina alster.
Jag blickar nu framåt och siktar på en universitetsutbildning, att få
sprida mina alster och hitta min väg i livet. Tur att jag fick en bra start
under uppväxten omgiven av vuxna som visade vad engagemang kan åstadkomma! Trevlig sommar Boteå och på återseende!

Linn Törnlund, f d Boteåbo.
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