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Handlar´n servar
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Bygdens Dag kröntes med invigning
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Övrigt innehåll:

Åter har Vallänge särskilt boende hamnat i fokus.
Detta efter att Solatum, kommunens eget fastighetsbolag, har aviserat om en försäljning av anläggningen.
Framtiden är därmed oviss för boende och anställda.
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Rafflande GTM Water Challenge

SIDORNA 4-5

älkommen att ta del av ännu ett fullmatat nummer av Botebladet, Boteås egen tidning!
Att vara redaktör för en tidning, även
om det bara rör sig om en liten och oansenlig bytidning, handlar om att ständigt ha
jour och att alltid ha en massa bollar i luften. Givetvis är det ett redaktionellt drömscenario när omvälvande, om ändock negativa, saker plötsligt dyker upp; likt den
rykande heta Vallängefrågan eller det nedriga inbrottet hos Handlar´n. Men samtidigt är det också ett mardrömsscenario,
när det sker när tidningen i princip är färdig för tryckning och det egentligen inte
finns något ledigt utrymme kvar. Då tvingas man att kompromissa och klämma ihop
innehållet för ge åtminstone lite plats.
Givetvis kommer därför Vallängefrågan att
lyftas fram ytterligare på www.botea.se
I det här numret kan vi ta del utav texter av ett ganska stort antal skribenter,
vilket givetvis är extra roligt. Det känns
bra att flera känner ansvar för tidningen
och är beredda att avsätta tid och kraft
för att hjälpa till att dokumentera det som
händer i bygden. Speciellt när den huvudansvarige befinner sig på semester. Ett
stort tack till er alla, med en förhoppning
om att jag får besvära er igen!
Nästa nummer av Botebladet kommer
ut vecka 49-50 och sträcker sig februari
månad ut.
Ha en välsignad höst och väl mött på
alla de trevliga och intressanta satsningar
som bygden har att erbjuda!
Rolf Ronestjärna, chefredaktör

15
Bilden ovan visar hur Botebladet
såg ut för exakt tio år sedan.
Gamla nummer finns till försäljning!

Kontakta gärna oss i redaktionen:
Rolf Ronestjärna 0612-601 23
Erik Sundberg 0612-603 05
Irén Freijs 073-806 43 04
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PRESSTOPP
NÄSTA BOTEBLAD
torsdagen den 27/11 2014
Notera detta datum
i Din planering!
ag är född och uppvuxen i Grillom, där jag nu bor i ett
eget hus med min sambo Malin ifrån Domsjö, hundarna
Freja och Zaiko. Och som husägare finns det ju alltid
att göra, det är gräsmattan som ska klippas, veden ska huggas, men vad gör det när man får bo i denna vackra natur.
Jag har alltid varit intresserad av naturen och det är det
ingen bristvara av i Boteå. Jag började tidigt att fiska och
det är än idag ett av mina största intressen, som jag också
delar med min sambo. Att tampas med en riktigt stor fisk
är en härlig upplevelse. Likaså är jakten ett intresse som tar
väldigt mycket fritid. Det startar med björnjakten den 21
augusti, men det är framför allt älgjakten som jag lägger
mesta tiden på, då jag har en egen älghund (Zaiko) som jag
tror ska lyckas bra i skogen. Ibland händer det lite dråpliga
saker under jakten, bl a den gången när min far vaknade på
passet av att det brann i kängorna. Eller den gången jag själv
nästan eldade upp min ryggsäck (äpplet faller inte långt från
päronträdet).
Jag har väl alltid varit mer eller mindre delaktig i olika
föreningar i bygden. Det började med att man var med och
spelade lite teater och fotboll, under åren på Kalknäs skola,
sedan har det varit allt från bågskytte, till både Boteå Skoterklubb och Boteåparlamentet.
Så länge vi har egna företagare på landsbygden och de
är konkurrenskraftiga, så tror jag absolut att bygden kan
leva vidare och att den visar sig attraktiv för dem som är
i flyttartagen. Jag har själv provat på att vara egen företagare, det var visserligen inget för mig men ändock en bra
erfarenhet som jag kommer att ha nytta av. Gemenskap och
viljan att hjälpa varandra är något unikt och eget som vi
ska ta vara på. Likaså att få dem som flyttar hit att känna
sig som en i gänget. Det kan vara något så enkelt som att ha
en grillkväll för de nyinflyttade, vilket ger dem en chans
att se vilka deras grannar är och att vi ställer upp för varandra när det behövs.
I och med mina intressen, så är det egentligen inte konstigt att jag har valt att bo kvar på landsbygden, här finns ju
allt man kan önska sig, enligt min mening. Man känner sina
grannar, man har nära till skogen, skola,
Handlar’n, fiske och jakt, ja, allt som gör
livet lite trevligare. Att det sedan inte
är långt till vare sig Sollefteå, Kramfors
eller Örnsköldsvik gör ju att det är en
attraktiv bygd att bo i. Så här i Grillom
kommer vi nog att stanna länge än.

Andreas Blomén, Grillom
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Vallänge särskilt boende är för många Boteåbor en arbetsplats och för byborna en trygghet på ålderns höst.

Mörka orosmoln sveper åter in
över Vallänge särskilt boende
Kommunens fastighetsbolag har aviserat att man gärna vill sälja anläggningen
fter två år av arbetsro och framtidstro var det alltså dags igen för kommunen att röra om i
grytan och på nytt skapa oro bland både anställda och boende på Vallänge särskilt boende.
För när det nu inte gick att göra sig av med anläggningen via en planerad nedläggning, p g a
bygdens och omvärldens starka reaktioner hösten 2012, så varför inte försöka sälja den och på så
sätt bli kvitt problemet!? Ja, man behöver inte vara speciellt konspiratoriskt lagd för att dra den slutsatsen, även om det nu kanske inte råkar ligga till på det sättet...
Boteåparlamentet nåddes av uppgifterna om den planerade försäljningen på sitt månadsmöte i
Sunnersta Folkets Hus den 31:a augusti. Informatör var Ulrika Bergman, från Björkå och Västrainitiativet. Hon berättade att Solatum, kommunens eget fastighetsbolag, nyligen hade klubbat ett
beslut om att sälja Vallänge och att endast Västrainitiativets representant hade röstat emot förslaget.
Givetvis väckte beskedet reaktioner i Parlamentsmötet och man beslutade att omedelbart följa upp
det hela. Undertecknad fick i uppdrag att försöka nå berörda parter för att få till ett snabbt möte med
dessa. Efter många om och men, och utan några som helst marginaler, fick jag till sist tag i samtliga
och kunde bestämma en tidpunkt för mötet, som alltså äger rum onsdagen den 10:e september
kl 18.30 i matsalen på Kalknäs skola. John Åberg, ordförande i Vård- och äldrenämnden, kommer
till mötet, likaså Timo Siikaluoma, Solatums VD. Även Risto Rundgren, som är intresserad av att
köpa Vallänge, har tackat ja till inbjudan. Boteåparlamentets förhoppning är givetvis att det blir
ett sansat och värdigt möte, även om det finns mycket känslor förknippade med sakfrågan.
I mitt telefonsamtal med John Åberg, betonar han att det idag finns ett underskott på vårdplatser
i kommunen och att man kommer att ha ett fortsatt behov av Vallänge, även om anläggningen övergår i privat ägo. ”Jag tycker inte ni behöver vara så vansinnigt oroliga, det finns egentligen ingen
anledning till det”, säger han lugnande, men han kan samtidigt inte garantera hur det kommer att
bli med Vallänge när det nuvarande kontraktet löper ut om fyra år, bl a beroende på vilken efterfrågan
som då kommer att finnas på platser där. ”Det kommer att vara kvar i minst fyra år till, det är vad
jag kan säga. Jag har inte räknat bort Vallänge ur den här ekvationen och det tror jag ingen i
nämnden har gjort heller. För så länge det finns människor som har behov av service, gamla,
barn, och så vidare, då rullar verksamheten på. Så det ni kan göra är att se till att dom gamla bli
kvar och att människorna blir kvar och åldras i den kommundelen” säger han vidare.
av Rolf Ronestjärna
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Johan Hedberg och Maria Danvind kunde nöjda konstatera att återställningen av Björkån har gått bra.

Återställningen av Björkån kommer att ge fler och större fiskar
Den sista fasen av återställningsarbetet gjordes med hjälp av helikopter

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

nder ett antal år har Björkån genomgått en omfattande återställning tack vare ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen, Hushållningssällskapet och Sollefteå kommun. En tidigare
artikel i Botebladet har fördjupat sig i ämnet (se Botebladets vinternummer 2012 på
www.botea.se). Detta arbete är nu i princip klart.
Återställningsarbetet har bl a gått ut på att bredda ån och lägga tillbaka de stenar som flyttades
undan i samband med sågverksepoken (för att underlätta flottningen av timmer). I slutet av augusti
gjordes de sista ansträngningarna för att återställa sträckan mellan Åkvisslan och Ållsjön genom

Jämtlands Flyg, som varit igång i exakt 50 år, har bl a haft kung Carl XVI Gustaf som passagerare.
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Jonas Grinde är delägare i Jämtlands Flyg och han flyger tillika en av företagets sju helikoptrar.
att med hjälp av en helikopter släppa stora mängder av grus på lämpliga platser i ån.
Hela återställningsprojektet har bl a syftat till
att skapa bättre möjligheter för fisken att kunna
leka och lägga rom. ”Dom stora fiskarna har nu
fått fina ståndplatser och ynglen likaså fått fina
uppväxtmiljöer”, berättar kommunekolog Maria
Danvind, som för dagen är min ciceron. Även
flodpärlmusslan och alla vattenlevande insekter
kommer att gynnas, liksom hela ekosystemet på
stranden och i vattnet. ”Fiskemöjligheterna kommer också att förbättras av detta. Det kommer Gruset transporterades i stora skopor.
att bli mer fisk och större fisk”, konstaterar hon.
Även Johan Hedberg, en av markägarna längs
ån och tillika styrelsemedlem i Björkåns Fiskevårdsområde, finns på plats för att bevittna den
avslutande åtgärden i projektet. Han är av förklarliga skäl väldigt nyfiken på vilket resultat som återställningen kommer att få. ”Nu är det bara att
hoppas att åtgärderna får full effekt och att den
stationära öringen och havsöringen, som har en
cykel på fyra år, kommer att trivas i sitt nya bostadsområde”, säger han hoppfullt.
av Rolf Ronestjärna Det gick snabbt för helikoptern att placera gruset.

Mattias Nordlöf, på Altins Trafik AB, var behjälplig när det gällde den avslutande grushanteringen.
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De asylsökande som organiserade och genomförde grillfesten gjorde tillsammans ett fantastiskt jobb.

Asylboendet i Stöndar inbjöd till
kontaktskapande grillfest
Fina och värdefulla kontakter torde ha knutits mellan bybor och asylsökande
samband med att gruppen asylsökande började att anlända, till f d Bettans Konferenscenter i
Stöndar, bildades en s k asylgrupp, i Boteåparlamentets regi, med målsättning att på bästa sätt
kunna ta emot och integrera de nya invånarna i bygden.
På söndagskvällen den 8:e juni anordnades en stor grillfest på asylboendet, där Boteåparlamentet
och dess asylgrupp var inbjudna. Det blev en strålande kväll, både i form av bra väder och glada
ansikten hos både boende, personal och inbjudna gäster. Den välsmakande och rikliga maten, som
serverades ute på gårdsplanen, gick åt som smör i solsken och efteråt bjöds det på jordgubbstårta
och det fikabröd som gästerna hade haft med sig.
Det gavs även tillfälle för de inbjudna byborna, till deras oförställda glädje, att släppa loss i dans
till både arabiska och eritreanska toner. Stämningen var gemytlig och uppsluppen och flera nya och
värdefulla kontakter knöts förhoppningsvis. T ex fick undertecknad kontakt med en grupp äldre ungdomar, som visade sig tycka om att spela fotboll, och denne tog därför genast kontakt med Stefan
Strandberg, lagledare i Undroms IF, som på stående fot bjöd in till nästa fotbollsträning.

Magnus Nordenmark mötte en grupp eritreaner. Kristina Strand trivdes med sina bordsgrannar.
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av Rolf Ronestjärna

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Fotnot: Artikeln har tidigare publicerats på www.botea.se
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Till en början fick Liselott Schöllins bil utgöra butik vid hennes besök på asylboendet i Stöndar.

Handlar´n utgör en viktig del i de
asylsökandes integration i bygden
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an kan nästan misstänka att de boende,
på asylboendet i Stöndar, kan tycka att
de har hamnat mitt ute i ingenstans. Det
är långt till Sollefteå och det är inte heller helt lätt
för dem att ta sig ned till Undrom.
Liselott Schöllin, på Handlar´n i Undrom, fann
dock på råd och lastade sin bil med varor och åkte
till Stöndar. Någon gång i juli fick hon tillgång till
det f d arkivrummet på anläggningen och där har hon
nu affär en timme per vecka. Störst åtgång är det på
dricka, tvättmedel, hygienartiklar och framförallt telefonkort. ”Det är dock ingen ekonomi i det hela,
utan det handlar enbart om att erbjuda service”,
berättar Liselott.
av Rolf Ronestjärna Liselott Schöllins besök uppskattas av de boende.
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Erbjuder sina tjänster på asylboendet i Stöndar

Liselott Schöllin tycker att besöken på Stöndar är mysiga men samtidigt energikrävande.
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Den riksbekante författaren Bo R Holmberg gästade Boteå Biblioteks författarafton i Para Hembygdsgård.

Ångermanlandsgården i Para
hadestorfrämmandeisommar
Den rikskände författaren Bo R Holmberg förärade bygden med ett besök
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samband med årets upplaga av Boteåfestivalen lyckades Boteå Biblioteksgrupp och Anders
Bodin att även i år få hit en känd lokal författare. Onsdagen den 2:a juli fick nämligen Para
Hembygdsgård ett uppskattat besök av författaren Bo R Holmberg.
Bo R Holmberg har mestadels skrivit ungdomsböcker, men på senare år har det också blivit
både pjäser och deckare. Det mesta av det han skrivit, både böcker och drama, har en anknytning till
Ångermanland. Innan Bo skriver sina böcker gör han en grundlig bakgrundskontroll, för att se till
att berättelserna blir så trovärdiga som möjligt.
Bo berättade vant och levande alla skrönor och berättelser som han har läst under sina undersökningar

Bo R Holmbergs Ångermanländska skildringar har en trogen läsekrets över hela landet.
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Åhörarskaran på författarkvällen i Para Hembygdsgård bestod av både bybor och folk utifrån.
om livet i Ådalen. Det var lätt att följa med och se de olika personerna som berättelserna handlar om. I sommar var han aktuell
med en pjäs som heter Vem f-n är Aron Persson?, som har spelats på Skulebergets utescen. Det är en skröna som bygger på
en händelse som utspelade sig 1963 i en liten by i närheten av
Sandslån. Han berättade att hans barnbarn inte har tillåtelse av
sina föräldrar att svära, men att de får säga vad den nya pjäsen
heter. En dag gjorde sig barnbarnens mamma rejält illa och råkade då svära. Då kom det yngsta barnbarnet fram och sade:
”Du måste säga öronpersson också!”
Många av Bo R Holmbergs berättelser handlar om timmerhanteringen och livet vid sågverken, trots att han själv aldrig har jobbat på ett sågverk. Han har istället läst sig till allt via faktaberättelser och romaner. Ådalskravallerna är något som han undersökt
närmare den senaste tiden och han upptäckte bl a att en händelse
före kravallerna hade ungefär samma händelseförlopp. Där figurerade det en person, vid namn Fritz Fredrik Ferdinand Ståhl,
som var den som for till Sandö för att tala strejkbrytarna till rätta.
Nästa dag var Sandö fyllt av militär och trots att Fritz Fredrik
Ferdinand Ståhl rymde till Norge, hittades han och dömdes till
åtta års straffarbete på anstalten i Härnösand. Denne persons
levnadsöde har Bo R Holmberg försökt att följa och det kan så
småningom komma att utmynna i en bok.
av Ulla Bodin Författaren idkade högläsning.

Anders Bodin, tillsammans med en del av Boteå Biblioteksgrupp, här representerad av Pia Hedberg, Laila Lindholm, Eeva-Liisa Victorsson, Ingrid Viking och Ann-Britt Ledin, var mycket nöjda.
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Skotertävlingen på stranden i Undrom bjöd på spektakulära och tuffa race.

Lyckad repris för GTM Water Challenge
Efter den högdramatiska skotertävlingen på älven tog Strandfesten vid
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redagen den 4:e juli anordnades åter GTM Water Challenge. I år blev det en norsk seger
genom Morten Blien, som gjorde ett jättehopp över mållinjen, tätt följd av Joel Renberg och
fjolårsvinnaren Viktor Stenman. Men Morten var en värdig vinnare, då han hade åkt 140 mil
för att komma och tävla i Undrom. Morten van även EM i Piteå, så det var en duktig förare som vi
hade lyckats locka till vår tävling. På plats fanns även en del hemmaförare, såsom Larz Hansson
från Edsele och Kalle Gradin och Patrik Lygdman från Kramfors. Men bland de 20-talet startande,
så var det också en del nybörjare, vilket var roligt, men det blev därmed också lite fler bärgningar
och en del problem med båtar och motorer. Men publiken var nöjd i det fina vädret och även funktionärerna hade tid att njuta av vädret mellan arbetspassen. Och i väntan på att det skulle bli mer
racing, så kunde man ju alltid köpa något att äta. Inne på festplatsen serverade Dannerorestaurangen
mat och starka drycker och vid skotertävlingen såldes det hamburgare, korv och dryck. Det var tjejerna som stod vid grillen och det var en lagom ström med folk under hela dagen.
När finalåket var kört, så var det dags för Emil Assergård att inta scenen och värma upp publiken innan Holmsten Trio, för kvällen förstärkt med Angelica Jonsson och Markus Mohlin, tog över
på dansbanan. Holmsten Trio växelspelade med Tre Trubadurer, som spelade på scenen invid älven. Det var full fart hela dagen och kvällen och med tanke på att Stiftelsen spelade i Skule och det
var storpublik i Konvaljparken, så måste vi ändå vara nöjda med uppslutningen i Undrom, även om
det alltid är roligt med fler besökare. Men vi kör arrangemangen för att vi tycker att det är roligt, så
vi hoppas att ni hade lika roligt som vi och att vi ses nästa sommar! Avslutningsvis ett stort tack till
alla som gjorde arrangemanget möjligt, ingen nämnd och ingen glömd. Och tack även alla ni som
kom och gjorde kvällen så trevlig!
av Karin Sellgren

Det var idel glada miner hos pristagarna.
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Det var idel glada miner i hamburgeriet.
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Laget Old Boys från Klockestrand jublar i kapp efter segern i årets upplaga av Botekubben.

Undroms IF bjöd på kubbtävling och
fotbollsmatch på Bohedsvallen
Strålande sommarväder när Undroms IF:s kubbtävling genomfördes för tredje gången
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otekubben, Undroms IF:s kubbtävling, gick av stapeln på Bohedsvallen lördagen den 5:e
juli. Vädret var strålande, med en temperatur över 20 grader. Det var tolv anmälda lag, bestående av två till fyra deltagare. Lagen delades inledningsvis in i två grupper och efter fem
kvalomgångar i respektive grupp, utkristalliserades två lag som skulle spela final. Det blev lagen
Old Boys, från Klockestrand, och Förtvivlade som fick göra upp om segern. Innan finalen drog
igång gjorde lagen upp om att oavsett vilket lag som vann, så skulle vinstpengarna gå tillbaka till arrangören. Undroms IF tackar för det generösa bidraget!
Old Boys inledde starkt, Förtvivlade kom dock tillbaka efter en liten stund, men till slut tog dock
Old Boys hem hela Botekubben. Förra årets domare ställde upp som laget Botebrudarna och de ville naturligtvis vinna, precis som alla andra. Men när det inte gick så bra, ändrade de taktik och gjorde det istället som sin grej att de skulle förlora alla matcher, trots att de gjorde sitt bästa för att
vinna. Tyvärr misslyckades även denna taktik, eftersom de gick och vann sin sista match...
Kvällen fortsatte med samma fina väder när Undroms IF spelade match mot Kramfors-Alliansen.
Slutresultatet blev 1-4. I pausen och efter matchens slut serverades fika, hamburgare och wok från
Laila Lindholms panna, allt detta till levande musik av Lilja o Co.
av Ulla Bodin

Kvällens fotbollsmatch samlade en hel del åskådare. Lilja o Co stod för det musikaliska inslaget.
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Erik Lihm och Ann-Cathrine Wiklander framförde mycket material från sin purfärska platta.

Överlännäs kyrka fylldes till bristningsgränsen när en bygdens tös kom på besök
Konserten med Ann-Cathrine Wiklander och Erik Lihm värmde i den varma sommarkvällen

Erik Lihm hanterade flygelhornet på ett mästerligt sätt. Sångarparet turnerar idag land och rike runt.
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öndagen den 29:e juni arrangerades det Musik i Sommarnatten med Ann-Cathrine Wiklander
och Erik Lihm i Överlännäs kyrka. Det var fullsatt i kyrkan, denna vackra sommarkväll, och
det satt t o m publik uppe på orgelläktaren. Kvällens kollekt gick till Svenska Kyrkans Internationella arbete. Konserten hade en oväntad och pampig inledning, där Erik Lihm gick längs kyrkgången spelande psalmen En vänlig grönskas rika dräkt på flygelhorn (en typ av trumpet som har
en mjukare klang).
För två år sedan kände inte Erik till vare sig Ann-Cathrine Wiklander, Sånga eller Sollefteå med
omnejd. De möttes på Internet via Facebook och när det visade sig att de hade liknande musikalisk
bakgrund, föddes idén att göra något tillsammans. Med Eriks dansbandsbakgrund, med Vikingarna
och Ann-Cathrines samarbete med dansbandet Sten & Stanley, har de sammanlagt 90 års musikliv
bakom sig. Det bestämdes att de skulle spela tillsammans och när de väl träffade varandra uppstod
kärlek. Nu, när de sitter hemma i soffan och berättar för varandra var de varit och spelat, samt vilka
de har spelat med, visar det sig att de båda har gästat samma tillställningar (Bingolotto, Allsång på
Skansen, caféprogram, dansbandsgalor m m), men för det mesta vid olika tidpunkter.
Erik spelar det mesta och på de flesta låtarna och Ann-Cathrine tycker att det är skönt att slippa
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ha med sig en hel orkester. Under kvällens konsert kompade han Ann-Cathrine på synt, med stråkar
och komp och ett och annat syntsolo blev det också på piano, gitarr och hammondorgel. Han fick
även ett eget nummer, där han spelade Amazing Grace på flygelhorn. I övrigt framförde de nästan
enbart eget material, där Erik skrivit musiken och Ann-Cathrine skrivit texterna.
Paret berättade även en del anekdoter från sin tid som musiker. Som t ex när Ann-Cathrine för
första gången kom in på Svensktoppen med sången Kärleken, som hon spelat in tillsammans med
Sten & Stanley, och då hon endast fick tillåtelse att tala om det för en enda person innan programmet
sändes på radio. Hon ringde då till sin mamma och sade: ”Mamma låten kom in på Svensktoppen!”
”Vet du om det blir några skogshallon i år!?”, fick hon som svar. ”Va!? Låten kom in på Svensktoppen, sa jag!” ”Vet du om det blir någ…Va! Vad sa du!?” Det blev stor glädje hemma i Sånga.
Eller t ex när Erik berättade följande händelse som ägde rum på ett flygplan. Innan start gick flygvärdinnorna runt i planet för att kolla att alla hade spänt fast säkerhetsbältet. Då sade en dam till
en av flygvärdinnorna att hon inte kunde sitta på sin plats. När flygvärdinnan frågade varför, svarade
damen: ”Det sitter en färgad man bredvid mej!” ”Det är tyvärr fullt i andra klass, men jag ska
prata med kaptenen, så får vi se vad vi kan göra.” Efter en stund kom flygvärdinnan tillbaka och
meddelade: ”Det är, som sagt, fullt i andra klass, men det finns en plats ledig i första klass.” Damen reste sig då för att följa med flygvärdinnan, som då vände sig mot den färgade mannen och sade: ”Så om ni vill följa med, så ska jag visa er till er plats. Vi vill inte att våra passagerare ska
behöva sitta bredvid oförskämda människor!” De övriga passagerarna applåderade.
Förutom sång och musik talade även Bengt Sandström, som var kvällens präst . Han talade om
ljuset, eftersom alla låtar, som Ann-Cathrine och Erik framförde, handlade om ljus och glädje på
ett eller annat sätt. Musiken framfördes med glädje och hjärta, så efter konserten åkte jag hem med
en varm känsla i bröstet.
Parets framgångar fortsätter, men nu tillsammans. Låten Alltid vid din sida, från nya skivan, har
gått in på P4 Värmlandstoppens första plats. Den fick nyligen ”fem rysningar längs ryggraden” i
Värmlands Folkblad.
av Ulla Bodin

Oscar, Leo, Tim, Ronja, Tuva-Li, Linn, Amilia och Joline är läsårets nya elever på Kalknäs skola. Samtliga elever, förutom Joline som började i klass 2, håller till i förskoleklassen.

Nya elever på Kalknäs skola
Bygdens fina och välrenommerade skola har begåvats med åtta nya elever
tt nytt läsår har just precis dragit igång och återväxten på Kalknäs skola synes fortsatt god.
Åtta nya elever kunde nämligen vid terminsstarten räknas in och det var med spänning som
dessa lät sig fotograferas i samband med att Botebladets flygande reporter gjorde ett nedslag.
Glädjande nog är dessutom den saknade läraren Anne Kero tillbaka på skolan och det mesta av sin
tid kommer hon att hålla till på Fritids.
av Rolf Ronestjärna
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Henrik Åberg torde vara en av de mest kända och uppskattade Elvisimitatörerna i Sverige.

Åhörare satt i kyrkgångarna när
Henrik Åberg fyllde Boteå kyrka
Henrik Åberg från Utansjö turnerar runt hela Sverige med sitt Elvisprogram
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redagen den 11:e juli var det dags för den traditionella midnattskonserten i Boteå kyrka. I
år var det Henrik Åberg som stod för underhållningen. Som väntat kom det mycket folk, men
vi hade väl aldrig kunnat ana att vi skulle fylla kyrkan med 200 personer!
Kvällen fylldes sedan med en timmes nostalgi för många av besökarna. Trots att Henrik själv
inte var mer än ett år gammal när Elvis dog, behärskar han konsten att sjunga mycket likt honom.
Han sjöng både välkända och en del mindre kända låtar. Mellan låtarna berättade Henrik om Elvis
karriär. Han berättade även om sin egen karriär och sjöng som avslutning Du är alltid en del utav
mej, den låt som han tävlade med i Melodifestivalen 1996 och som också gjorde honom känd.
Efteråt var det många som ville ha Henriks autograf och passade också på att fota sig tillsammans
med honom. I den sköna julinatten vände sedan besökarna nöjda hem, med känslan av att nästan ha
fått lyssna till Elvis själv!
av Laila Lindholm

Efter konserten hade Henrik Åberg fullt upp med skivsignering och autografskrivning.
14

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Mona Söderström har skjutsat elever på det nedre området och Ulla Norenius på det övre.

När Buss-Mona gick i pension
tog Buss-Ulla över rulljansen
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Mona Söderström har trivts med sitt arbete

Mona Söderström har kört sin sista last med elever.

levupptagningsområdet för Kalknäs skola är
förhållandevis stort, vilket har inneburit att
det har funnits ett behov av skolskjutsar. Boteå
har under åren haft väldigt fina och uppskattade skolskjutschaufförer. En av dessa, Mona Söderström,
tackade för sig vid vårterminens slut p g a uppnådd
pensionsålder under sommaren.
Givetvis är det med blandade känslor som Mona
tar farväl av sitt jobb, där hon under 15 års tid har
skjutsat Kalknäseleverna till och från skolan. ”Jag
har trivts jättebra! Det är det bästa jobb man kan
ha att få vara med barnen. Jag kommer sakna dom,
men dock inte vinterhalvåret med halkan”, säger
Mona.
Hittills har Mona och maken Lars haft två bussar
i trafik, men nu kommer man att göra sig av med
den mindre och en tid ha kvar den större för beställningstrafik.
Ulla Norenius, som hittills har kört barnen på
det övre området, har nu tagit över Monas tur. Både
Mona och Ulla har figurerat i tidigare artiklar i Botebladet, Mona i höstnumret 2004 och Ulla i höstnumret 2008 (se Boteås hemsida på www.botea.se).
av Rolf Ronestjärna
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Gerd Sjöström

Törstabon Gerd Sjöström trivs
med sitt nya boende på Vallänge
I detta nummer av Botebladet porträtteras Gerd Sjöström på Vallänge

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

erd Sjöströms liv har präglats av hårt arbete och av
svag hälsa. Att gnälla och klaga har dock aldrig legat
för henne, utan hon har kunnat förbli en glad och positiv människa trots prövningar. Sedan ett år tillbaka har hon
sin hemvist på Vallänge särskilt boende, där hon stortrivs
med både personal och boende.
Gerd Sjöström kom till världen den 12:e mars 1926, samma dag som det i Stockholm ägde rum ett ovanligt mord, i

Gerd Sjöström tycker aldrig att tillvaron känns långsam.
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FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
- Dom som jag har på mej nu
trivs
jag med.
Sån är jag:
Sån
- Jagärharjag:
alltid
- Jag är lugn, ärlig och rättvis
och vill inte vara osams med
någon.
Tre föremål jag skulle ta med
Tre
föremål jag skulle ta &
mSågverketdarbete
med
till en öde ö:
vävstolen.
- Mat, kläder och en badhandduk.
Jag
glad
när:
jag blir
träffar
barnbarne..
- Jag har möjlighet att få
komma hemifrån ett tag.
Någon jag gärna vill träffa:
- Maken Kjell eller min bror
Holger, som båda har gått bort.

det att direktören Sixten Flyborg dödades av Sveriges första bilbomb.
Gerds föräldrar, som hette Jonas
och Anna Sundberg, var bördiga från
Törsta respektive Järvsö i Dalarna.
Eftersom pappan i princip var heltidspolitiker, tjänstgörande som kommunalnämndsordförande i Boteå, så var
det mamma Anna som fick bära huvudansvaret för familjens jordbruk
i Törsta. På gården fanns det kor,
grisar, får, höns och en häst. Redan i
tidiga år fick därför Gerd och syskonen Holger och Gun lära sig att hjälpa
till hemma. ”Alltid efter det att vi
kom hem från skolan fick vi hjälpa
till på gården och i hushållet.”, berättar Gerd. ”Men det har man samtidigt haft glädje av hela livet!”
Men det fanns också utrymme för lek
och avkoppling. ”Vi hittade på allt
möjligt och att leka auktion och skola var några av våra favoritlekar”,
minns Gerd. Hon var även en duktig
skidåkare och åkte ofta långa sträckor
och tack vare en gymnastikkurs, som
Röda Korset anordnade, blev hon
också mycket duktig på gymnastik.
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forts. nästa sida Gerd och Kjell Sjöström fick mer än 60 år tillsammans.

Gerd Sjöström har sedan ett år tillbaka ett mycket trevligt boende på Vallänge särskilt boende.
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Sommartid tillbringade familjen all ledig tid vid sommarstugan på Prästholmen i Ångermanälven,
där givetvis sol och bad dominerade programmet.
En händelse under uppväxten har följt Gerd och kommit att prägla hennes liv. Vid ett tillfälle
fick hon och systern i uppdrag av föräldrarna att gå och överlämna mat till grannarna, som hade
det väldigt knapert just då. ”Vi var så glada när vi gick tillbaka hem, över att ha fått vara med
och hjälpa dom som hade det svårt. Det sitter i än!”, berättar Gerd med tårar i ögonen.
Efter sex år i skolan, på Offers skola, och ett halvår fortsättningsskola i Stöndar, så stod konfirmation i Boteå kyrka på programmet. Under de närmast följande åren kom Gerd att jobba hemma på
föräldrarnas jordbruk. 18 år gammal började hon att läsa på Hola Folkhögskola, med en förhoppning att kunna utbilda sig för ett jobb inom sjukvården. Efter ett år, d v s efter halva studietiden, tog
hon dock beslutet att återvända hem, eftersom hennes mamma hade blivit sjuk och inte längre orkade med att ta hand om jordbruket. 21 år gammal gick hon ett år på Stöndars Hushållsskola.
Under tiden på Hola började Gerd att sällskapa med Kjell Sjöström, på Solberg, som hon känt
sedan barnsben. 1948 knöt de hymens band och kom att arrendera ett jordbruk i Sånga, under ett
par år, fram till dess att de 1950 tog över Gerds föräldrars jordbruk i Törsta. ”Det här med att vara jordbrukare fanns ju i generna”, konstaterar Gerd. Samma år föddes också sonen Staffan, som
idag bor och arbetar som präst i Stockholm. Gerd kan idag glädja sig åt tre barnbarn.
Gerds tillvaro kom därefter att uteslutande handla om att ta hand om sonen Staffan och driva
jordbruket tillsammans med maken Kjell. Det var långa och arbetssamma dagar. ”Men vi jobbade
väl inte mer än andra bönder, det var bara så”, slätar Gerd över. Men livet kom också att handla
om svåra prövningar, såsom sjukdomar, och vid flertalet tillfällen under åren har Gerd tvingats genomgå omfattande operationer.
I samband med Tjernobylolyckan 1986 började Gerd och Kjell att göra sig av med djuren på
gården och 2006 bestämde de sig för att sälja gården (läs gärna om de nya ägarna i Botebladets vårnummer 2007 på www.botea.se) och flyttlasset gick till en av pensionärslägenheterna i Undrom.
Där fick de några fina år tillsammans, fram till det att Kjell gick bort 2012.
På frågan om Gerd har haft några speciella fritidsintressen, svarar hon att det inte har funnits
någon tid över för något sådant. Hon har dock tyckt om att handarbeta och speciellt då att virka.
Hennes grytlappar har under åren spridits via Boteå Röda Korsetavdelning, som hon tillhörde under många år. Just nu håller hon, när orken finns, på att sy några fina förkläden som hon också har
tänkt att skänka till Röda Korset.
Gerd trivs, som tidigare sagts, väldigt bra på Vallänge, där hon har haft turen att få en mycket
trevlig lägenhet med utsikt ut mot älven. ”Jag trivs med varenda en i personalen och jag har det
aldrig långsamt”, säger hon med ett brett leende. Trivts har hon också alltid gjort i Boteå. ”Man
är född här och man känner folket. Och hemma är alltid hemma!”, konstaterar hon avslutningsvis
utan någon som helst tvekan i rösten.
av Rolf Ronestjärna

Gerd Sjöström trivs väldigt bra med personalen på Vallänge, här representerad av Eva Hellström och Therese Häggblad.
18

BOTEÅPARLAMENT

ET

Kallelse till

Byating

Söndagen den 26 oktober kl 16.00
Sunnersta Folkets Hus
Boteåparlamentet kallar alla boende i Botebladets spridningsområde till Byating
Vi redovisar årets verksamhet Samtal om kommande verksamhet Smörgåstårta och kaffe
Förslag, frågor eller motioner till Byatinget ska vara inlämnade senast den 30 september till Pia Hedberg, 0620-320 44 eller också till byating@botea.se
Alla Boteåbor är varmt välkomna och vi hälsar alla dem som
flyttat till Boteå under 2014, speciellt välkomna till Byatinget.
Lämna alltid in information för Anslagstavlan (såsom evenemangstips och annan reklam)
till redaktionen i god tid innan angivet presstopp (ju tidigare desto bättre). Det som kommer in i sista minuten tas in i mån av tid och plats. Artiklar och reportage måste lämnas
in minst en vecka före presstopp. Maila alltid så stora bilder som möjligt, för att få bästa slutresultat. Glöm inte bort att ange fotograf och vilka personer som finns med på bilderna. Bidrag tas helst emot via mail eller USB-minne. Maskinskriven text funkar också,
men dock helst bara i nödfall. Mailadressen är som tidigare: botebladet@botea.se

Just nu finns det tre lediga lägenheter i annexet på Vallänge (enligt Solatums hemsida den 7/9). Kolla gärna med Solatum på
0620-68 28 50. Likaså kommer en 2:a & en 3:a bli lediga på f d
pensionärshemmet i Undrom. Kontakta 070-660 50 83.

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, 070-636 61 04, Ingrid Viking, 600 16, Anna Törner, 070-652 96 86 & Magnus Nordenmark, 0612-600 19.
.
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Butiksägarna Dan och Liselott Schöllin var båda nöjda med hur årets Bygdens Dag utföll.

Bygdens Dag, med Handlar´n i
centrum, anordnades i Undrom
Bygdens dag inramades av musik och politik
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ed förra årets succéstart för Bygdens
Dag i färskt minne, var det givetvis
självklart att arrangemanget även skulle återkomma detta år.
Bygdens Dag genomfördes för andra året i rad
inom ramen för projektet Hållbar serviceutveckling på landsbygden, med Länsstyrelsen Västernorrland som projektägare. Projektet bygger på
länets regionala serviceprogram och har genomförts under perioden 2011-2014. Projektet har varit tänkt att bidra till bibehållen och utvecklad serDet var en hel del verksamhet under Bygdens Dag. vice för företag, hushåll och besökande på lands-

Lugnvikstjejen Angelica Byström ansiktsmålade. Julia Sundberg och Natalie Holmsten blev stiliga.
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Centerpartiet och Socialdemokraterna representerades av en handfull kända Boteåprofiler.
bygden.Tillgänglighet till dagligvaror och drivmeel, tillgänglighet genom fungerande kommunikation, samordnad service och finansiering har varit
ledord i projektet. Syftet med dagen har varit att
locka fler att handla i länets butiker och att på så
vis stimulera till en mer långsiktig förändring och
förbättring av lokalt handlande. ”Dom små landsbygdsbutikerna fyller en viktig roll när det gäller
tillhandahållande av nödvändig service på landsbygden”, säger projektledare Jessica Friberg på
Länsstyrelsens hemsida.
Byns egen butik stod givetvis i centrum för da- En yrvaken Emil Assergård spelade och sjöng.
gen, men några Boteåbor tog också vara på möjligheten att visa upp sina hantverksprodukter. Dessutom fanns det representanter från ett antal politiska partier på plats och Boteå-Styrnäs LRF anordnade en gissningstävling, där första pris var en
delikatessost. Loppiset, i den f d postenlokalen,
lockade också en del besökare. Ett stort intresse
ådrog sig också Lars Bloméns demonstration av
den brandvagn som han ställt till bygdens förfogande. Allt detta till tonerna av Emil Assergårds
uppskattade sånguppträdande.
av Rolf Ronestjärna Eskil Åslund överlämnar osten till Marie Sjögren.

Karin Landberg gladde sig storligen över att hon lyckades få tag i en T-shirt med Stefan Löfven.
21

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Liselott Schöllin fick god hjälp av Sören Åhlin att klippa bandet i samband med invigningen av fikaplatsen.

Både glädje och sorg hos Handlar´n
Insamlingen som bygden gjorde har bl a finansierat den uppskattade ombyggnationen
om de flesta säkert har sett, har Handlar´n gjort om i den s k spelhörnan. ”Det är en ombyggnad för att alla som vill skall kunna sitta ner och ta en fika”, säger Liselott Schöllin
när hon visar upp den mysiga fikadelen i butiken. ”Men framför allt är det vårt sätt att visa
att vi vill vara kvar här i byn där vi trivs", fortsätter hon. Det är inte frågan om ett konditori, utan
en fikaplats, där det finns kaffe. Och i butiken kan man köpa t ex wienerbröd och bullar att avnjuta
till kaffet. En microvågsugn skall också sättas in för den som t ex vill värma pizza . ”Det har tagit
tid och det finns säkert något litet kvar att göra. Vårt egna fikarum har vi flyttat, där huserar idag
bakugn och kontor med mera”, berättar Liselott.
Liselott och Dan har kunnat finansiera det hela med hjälp av pengar som fanns kvar sedan insamlingen, med pengar från bygdestöd, som sökts tillsammans med Undroms IF, samt egna pengar.
Liselott berättar avslutningsvis att de har sett en ökning av turister i sommar.
av Irén Freijs

Rådigt ingripande av bybor vid inbrott hos Handlar´n

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

unt 22-tiden, tisdagen den 2:a september, drabbades Handlar´n av ännu ett meningslöst inbrott. P g a
det tidiga klockslaget, så var det ett antal bybor
som hörde när tjuvarna krossade butiksfönstret på framsidan, bl a de två hyresgästerna i husets lägenheter. Melle
Olofsson var först på plats och fick bevittna hur ett par
kraftigt påverkade tjuvar klev ut genom fönstret. Genast
ringde han polisen, som han stod i kontakt med tills de dök
upp ca en timme senare. Strax anslöt också Patrik Hansen
och kort senare även Brage Hansen i bil. Samtligas plötsliga
uppdykande fick de kraftigt påverkade tjuvarna att tappa
fattningen, varmed den som satt i flyktbilen genast tog till
flykten och de andra två drog iväg, med sina fyllda plastsäckar med tjuvgods, mot Nylandshållet, ivrigt påpassade
av ovannämnda personer. En bit bortåt vägen möttes de
av Djupedsbon Erik Johansson, som fattade misstankar
när han såg det märkliga följet. Tillsammans med de övriga
höll han därefter tjuvarna i schack tills dess polisen sent
omsider dök upp.
Givetvis är det inträffade ett hårt slag mot de två tappert
kämpande
butiksinnehavarna.
av Rolf Ronestjärna
Elisabeth Engström vid det trasiga fönstret.
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Offersbon K G Långberg är en person som verkligen tycker om att ha många järn i elden.

K G Långbergs utökade loppis
i Offer har öppnat dörrarna
K G Långberg hoppas även kunna köra igång med bakluckeloppis framöver
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et här med loppis verkar ligga i tiden och överallt, längs vägarna, står det skyltar uppsatta
som skvallrar om olika loppisar. Boteå tycks också vara ganska loppistätt och i mitten av
augusti slogs dörrarna upp för K G Långbergs nystartade loppis i Offer.
Redan när K G flyttade till bygden, för ca fem år sedan, så drog han igång ett loppis. Sedan
dess har han både utökat sortimentet rejält och flyttat in i betydligt rymligare lokaler, bestående av
mer än 500 m2 i tre plan. Det är ingen överdrift att påstå att lokalen fullkomligt svämmar över av
loppisprylar och mer är det tänkt att det ska bli. ”Det kommer in nya prylar varje vecka och hyllorna fylls på hela tiden med riktigt fina saker”, säger K G och det går inte att undgå att märka att han
gillar det här med att driva ett loppis ”Det är fantastiskt roligt och man får samtidigt möta en
massa nya och intressanta människor hela tiden”, konstaterar han.
K G:s tanke är att han framöver, om intresse finns i bygden, ska anordna s k bakluckeloppis,
där han också hyr ut loppisbord för en billig penning.
av Rolf Ronestjärna

Det har tagit mycket tid för K G Långberg att få iordning på sitt nystartade loppis i Offer.
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Den 13:e augusti anordnade Maria Norgren på Hildas Trädgård en välbesökt fältvandring.

Hildas Trädgård anordnade en
fältvandring
i var 22 förväntansfulla som, trots
att regnet hängde i luften, tagit oss
till Maria Norgren, på Hildas Trädgård i Stöndar, för att få se de vackra landen.
Maria började med att berätta att den nya
jordkällaren precis hade blivit klar. Så nu är
det bara att skörda och fylla på. Vi inledde
med ett stopp vid solcellerna, Maria berättade att de har investerat i solceller, för att
bli lite mer självförsörjande och mer miljövänliga. Vi fortsatte därefter fram till de vack- De välskötta landen var en imponerande syn.
ra landen, i det första var det dill, persilja, ärtor och bönor. ”Det är också solrosor, bara för att
dom är vackra”, berättade Maria. Det fanns också mycket sallad, squash och gurka. Gurkan var små
frilandsgurkor som även är goda att lägga in. När vi kom till kållanden berättade Maria att hon hade
satt kål i fyra omgångar, för att förvissa sig om att få bra skördar, eftersom man ju aldrig kan veta
hur sommaren blir. Det fanns många olika sorters kål i landen, t ex blomkål, vitkål, spetskål, grönkål, broccoli, rödkål och palmkål. Maria har totalt 13 olika kålsorter. När vi kom fram till morötterna berättade hon att det hade varit lite för torrt och att de hade varit tvungna att vattna. Så det hade blivit många långa och vackra sommarnätter vid bevattningsmaskinen. Men nu väntade Maria
på att få skörda och sälja sina morötter, men kanske framförallt på att få fylla den nya jordkällaren
och få se hur det skulle fungera med den. Vi avslutade vandringen i ett allt-i-alloland, där Maria bl a
hade polkabeta och gulbeta, som blivit så populärt bland många kändiskockar. Nu kom dock regnet,
så vi skyndade oss tillbaka till jordkällaren! Och jag tror faktiskt att de flesta av besökarna tog chansen att handla av de vackra och goda grönsakerna. Hildas Trädgård har öppet måndag och torsdag
kl 17-19, så passa på att ta en sväng dit.
av Karin Sellgren
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Hildas Trädgård kör miljövänlig närodling
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Kent och Ingrid Boström tillbringar sommarhalvåret i sin sommarstuga nere vid älven i Undrom.

Sommargästerna Kent och Ingrid
Boström trivs mycket bra i Boteå
Kent och Ingrid Boström har lärt känna en hel del människor i bygden och känner sig idag socialt hemma
tt Boteå är en mycket trivsam bygd att bo i och vistas i torde vara ett välkänt faktum. Kent
och Ingrid Boström, som är två av de förhållandevis många sommargäster som år efter år
återkommer och tillbringar tid i bygden, kan också stämma in i detta. ”Jag trivs jättebra
här! Det är nära till bärskogen, vi har vårt sociala umgänge och så fisket förstås”, säger Kent
och med det sista syftar han givetvis på sitt mångåriga medlemsskap i ett av bygdens notlag. Ingrid
nickar instämmande och fyller i: ”Det är nära till det man behöver och det är lugnt och avkopplande här.”
De berättar vidare att de båda härstammar från Härnösand, men att de, sedan många år tillbaka,
har sin hemvist i Sundsvall. Men sedan i början på 1990-talet har de alltså i princip tillbringat varje semester i sommarstugan nere vid älven i Undrom. En stuga som Kents pappa fick möjlighet att
bygga på sin systers och svågers ägor på 1970-talet. Som nyblivna pensionärer vistas Kent och Ingrid numer i Undrom från maj till och med oktober. Innan pensionärslivet infann sig jobbade Kent,
under i princip hela sitt yrkesverksamma liv, som revisor på Skatteverket i Sundsvall, medan Ingrid
gick från en förskollärartjänst till en chefsposition, för att de sista tio åren, innan pensionen, jobba
som administratör och handläggare.
Vid mitt besök hos paret Boström visar sig älven från sin allra bästa sida och solen värmer skönt,
trots att vi är inne i september. Det är inte svårt att förstå att de verkligen uppskattar att tillbringa tid
i sin fina sommarstuga med det fantastiska läget. Banden till Boteå har alltid varit starka och Kent
berättar att hans pappa föddes här och att både hans farfar och farmor härstammade från Boteå. Farfadern lär dessutom ha jobbat på Offers gård en gång i tiden.
Dagarna i Undrom går för det mesta snabbt och det finns alltid något att sysselsätta sig med, speciellt när de tre barnen och de sju barnbarnen hälsar på. Ingrid tar med mig till sitt miniväxthus, där
hon bl a odlar tomater, auberginer, squash och physalis. För Kents del blir det en hel del pyssel med
den stora gräsmattan. Dessutom är han också engagerad i vägföreningen och vattenföreningen.
av Rolf Ronestjärna
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Många besökare tog även vara på möjligheten att njuta av en kaffetår i solskenet.

Filadelfia anordnade ånyo loppis
till förmån för Syriens barn
Filadelfias loppis inbringade totalt ca 10 000 kr till det avsedda ändamålet
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ör andra året i rad arrangerades under sommaren loppis till förmån för Syriens barn på
Filadelfia i Undrom. Denna gång var loppisen koncentrerad till tre lördagar, med start den
28/6. Även i år fanns det mycket att välja på; husgeråd, prydnadssaker, böcker, leksaker,
smycken, tavlor, sylt, saft, fikabröd m m. Till och med en dörr (!), men det var förmodligen inte så
många som orkade tänka på byggnationer i sommarvärmen. Priserna var, som sig bör på en loppis,
låga och besökarna kom i en jämn ström alla dagarna. Några gjorde till och med flera besök. Att
alla intäkter, både från loppisen och från fika- och korvförsäljningen, oavkortat gick till hjälp för
Syriens barn var det många som visade stor uppskattning över. Även några från asylboendet i
Stöndar kom på besök och att få bjuda på fika och samtala en stund med dem gjorde att känslan av
hur orättvisa människors levnadsvillkor kan vara, blev än mer närgången.
Stort tack till alla er som handlat och till alla er som jobbat och skänkt saker! Resultatet av er
insats blev ca 10 000 kr till hjälp för Syriens barn, vilket förmedlas genom Pingstmissionens Utvecklingssamarbete, PMU (läs på www.pmu.se).
av Bosse Höglund

Bygdens folk var med och skänkte prylar till förmån för Filadelfias loppissatsning i somras.
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På sin pilgrimsresa stannade motorcykelklubben MC Pilgrim från Örnsköldsvik till vid Sånga kyrka.

Sånga kyrka fick besök av MC-knuttar
Omvärlden har ett fortsatt stort intresse för den gamla hälsokällan i Sånga kyrka
hrister Gelfgren från Örnsköldsvik är initiativtagare till föreningen MC Pilgrim. Tanken
bakom föreningen är att kombinera intresset för motorcykelåkning med Pilgrimstanken. I
mittnorrland finns nämligen den nordligaste pilgrimsleden i Sverige, den s k Sankt Olavsleden. Den går från Selånger till Trondheim, bl a via Östersund-Frösön och Åretrakten.
Även om en ”äkta pilgrim”, antingen går, rider eller cyklar, kan man ändå i stort följa pilgrimsleden
även med motorcykel. Den 27:e juli startade gruppen sin resa från Örnsköldsvik. På väg mot målet
skulle de bl a besöka den stavkyrka som finns i Hålland, Undersåker. Första stoppet gjordes vid
Para Hembygdsgård, där Pia Hedberg och Per Nappe Sjödin väntade med mackor och kaffe.
Därefter var det undertecknads tur att, som ordförande i föreningen Pilgrim Ångermanland, ta
med gruppen till Sånga medeltidskyrka. Det är en av få kyrkor i Sverige med en källa inne i kyrkan. Kyrkan byggdes antagligen på 1300-talet. Man har länge undrat över varför man byggde en kyrka i byn Para, då det dessutom redan fanns flera kyrkor i området. Det har heller aldrig bott mer
än 200-300 människor på denna plats. En teori är, att det berodde på att det på denna plats fanns en
hednisk offerkälla. Vid denna tid, då Sverige var katolskt, var det vanligt att man, ”kristnade offerkällor”, genom att ”bygga in” källan i kyrkan. Så blev källan en kristen vallfartsort. När Sverige antog
den evangeliskt lutherska tron, i början av 1500-talet, vände sig ärkebiskopen Laurentius Petri
mot bruket av källan i Sånga. Vid en visitation beslöt han att källan skulle stenas igen. Han såg den
som en ”papistisk villfarelse” som skulle utrotas. Detta lyckades dock inte. Vattnet användes ändå.
Vid ytterligare två tillfällen beslutades att stänga igen källan. Under årens lopp hade en stor
mängd kryckor och käppar samlats på kyrkvinden från dem som blivit hjälpta. Dessa brändes upp.
Men detta dämpade inte intresset för källan. Vattnet fortsatte dessutom att tränga fram mellan stenarna
i källan. Inte förrän 1923 gav man upp ansträngningarna att stänga källan. I stället rensades och återställdes den. Det resulterade i att det åren 1923-31 blev ett stort uppsving. Många sökte sig till kyrkan för att dricka av vattnet. Under årens lopp har många vittnesbörd lämnats om Sångavattnets undergörande kraft. Ännu är det många som besöker kyrkan och fascineras av dess historia. Till denna historia hör också tanken att helgedomen varit en pilgrimskyrka. Måhända har kyrkan uppförts
av eller för pilgrimer, som under medeltiden, passerat kyrkan på väg till S:t Olavs grav i Nidarosdomen i Trondheim. I ett av de altarskåp som fanns i kyrkan hittades nämligen, 1942, ett pilgrimsmärke i bly föreställande Olav den helige. Teorin är att en pilgrim på väg hem från Nidaros har lagt
Olavsmärket i ett av kyrkans altarskåp, helgat till S:t Anna. I vår tid besöks kyrkan av motorburna
pilgrimer. En fascinerade tanke. Sånga kyrka är väl värd ett besök. Den är öppen för besök under
juli månad.
av Bengt Sandström
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Den ovanliga fronten, på det s k Kaptenshuset, för gärna tankarna till styrhytten på en båt.

Man kan känna historiens vingslag
vid det gamla Kaptenshuset i Undrom
Huset nere vid stranden i Undrom har en intressant historia att berätta
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å vägen från Handlar´n ned till badplatsen i Undrom, ligger på höger sida ett stort falurött
hus uppe på en backe. Man lägger märke till det fina trapphuset, som liknar ett fartygs styrhytt. Kåken har också en koppling till en sjökapten, nämligen Nils Olof Lindahl, född år
1855 och bördig från Gudmundrå. Kapten Lindahl och hans hustru Kristina köpte huset 1888. Det
sägs att han byggde eller lät bygga ”styrhytten”, men detta är ovisst. År 1929 överlät makarna Lindahl fastigheten till min morfar, Albert Berglund, för 3 000 kr med skyldighet för honom att utge
födoråd (försörjning i form av t ex mat och kläder) och med rätt för makarna att bebo den övre
våningen så länge de levde.

Enligt de nuvarande ägarna väcker huset uppmärksamhet hos dem som passerar förbi på vägen.
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Idag ägs fastigheten av Anders Öhlund och Britt-Marie Sundberg. Exakt när huset byggdes har
jag inte lyckats få klarhet i (är det någon som vet hur man fastställer byggnadsår för hus från 1800talet?). Huset finns i alla fall med på en karta från 1882 och det restes kanske något eller några
årtionden dessförinnan. Bland tidigare ägare av tomten kan nämnas en Georg Julius Mankell, som
var kronolänsman. Han är dock, så vitt jag vet, ingen släkting till deckarförfattaren Henning Mankell. På 1850-talet låg en bagerilokal, som tillhörde en Carl Nyberg, på området. Enligt en uppgift
kallades området då för Holmsbacken och jag kommer ihåg att vi alltid sade ”uppe på backen” om
vårt hus. Lite senare hade handlarna Petterson och Lögdquist ett magasin på tomten.
I början av 1940-talet drev min mormor ett kafé i huset. Det var under andra världskrigets
beredskap och soldater ur landstormen (äldre värnpliktiga med uppgifter inom lokalförsvaret m m)
fanns i bygden. På ett foto från den här tiden (se foto nedan) poserar min mormor mellan två militärer ur landstormen. Är det möjligen landstormsmärket som sitter i mormors båtmössa!?
Långt senare fanns delar av kaffeservisen fortfarande kvar i huset; vitt porslin med blå rand
och av särskilt tjockt gods som kunde tåla omild
behandling.
Men låt oss avslutningsvis återvända till
den gamle kaptenen. Han var befälhavare på
en ångslup som hette Trafik 1 och som ångade
på kors och tvärs längs Ångermanälven. Det
berättas att kapten Lindahl en gång skulle lägga till vid en brygga längs ån. Emellertid kärvade växelreglaget och kaptenen hann inte slå Nedervåningen härbärgerar idag bl a en loppis.
back tillräckligt snabbt. För att inte skada bryggan svängde han snabbt på ratten, varpå båten
plöjde långt upp på den leriga älvstranden vid
sidan om bryggan. Då utbrast en passagerare:
”Lindahl, jag hade bara köpt biljett till bryggan, du behövde inte köra mej ända upp till
farstun.” Vad ångbåtskaptenen svarade på detta, lämpar sig nog inte i tryck.
Där uppe i sin ”styrhytt på land” stod han
nog ofta, den gamle befälhavaren, och såg
Strömkarlen, Turisten eller Gurli segla förbi
på älven nedanför eller lägga till vid Undroms
ångbåtsbrygga.
av Kjell Ersarve På övervåningen är den gamla vedspisen intakt.

Artikelförfattarens mormor drev ett kafé i huset under beredskapsåren på 1940-talet.
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Under valdagen passerade det en mängd väljare genom vallokalen på Rixdan i Björkåbruk.

Boteåbornas intresse för EU verkar ha ökat sedan förra EU-valet
ntalet röstberättigade i Boteå, vid årets EU-val
till Europaparlamentet var 679 personer. Av
dessa valde 51,4%, alltså 349 personer, att ta
vara på möjligheten att gå och rösta, jämfört med 36,4%
vid förra EU-valet för fem år sedan. Alltså en markant ökning. Noterbart är att Sverigedemokraterna har ökat med
6,2% sedan förra valet och att Centerpartiet har minskat
med 3,5%. Vid förra valet valde tolv personer att rösta
blankt, medan det den här gången inte fanns några blanka
röster i valurnan.
av Rolf Ronestjärna Marie-Louise Andersson och Stefan Wennberg.
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Antalet valberättigade har dock minskat i Boteå
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Resultat EU-valet 2014

Ann-Charlotte Agrell ger Sten Häggblad en valmöjlighet.

22/9 Sådan far, sådan son (Japan 2013. Regi: Hirokazu Koreeda. 113 min.)
Det är förstås ytterst ovanligt, men visst har det hänt att barn förväxlats vid födseln och föräldrarna kommer hem med fel
bebis. I alla fall på den tiden när man brukade skriva barnens namn på deras fötter med överstrykningspenna, som en av
läkarna säger i filmen. Men vad händer om det upptäcks genom blodprov och barnet redan hunnit bli sex år gammalt!?
Detta drabbar karriärmannen Ryota och hans fru Midorino. Sonen Keita visar sig biologiskt vara någon annans och deras
biologiska son har istället växt upp med Yukari och Yudai. Enligt sjukhuset har så gott som alla föräldrar som tidigare
drabbats valt att byta barn.
6/10 Gravity (USA 2013. Regi: Alfonso Cuarón. 91 min.)
Dr Ryan Stone är en medicintekniker som är ute på sitt första uppdrag i rymden tillsammans med den erfarna astronauten
Matt Kowalski, som är ute på sin sista resa innan pensionen. Allting går planenligt tills plötsligt en varning hörs från
NASA om att spillror från en nyss exploderad rysk satellit är på väg mot dem i hög hastighet. De hinner knappt uppfatta
varningen förrän skrotet attackerar och sliter loss Dr Stone, som hamnar på drift helt ensam ute i den mörka, tysta
oändligheten. Kowalski ger sig ut efter henne i ett vansinnesuppdrag och en kamp mot tiden tar sin början.
I rollerna: Sandra Bullock, George Clooney & Ed Harris.
20/10 The Lunchbox (Indien 2013. Regi: Ritesh Batra . 105 min.)
Mumbais lunchlådeservice levererar 170 000 lunchlådor varje dag - och endast en på miljonen kommer på avvägar! I
Mumbais intensiva storstadsmyller sammanför en fellevererad lunchlåda två mycket olika öden. Den lite småsura och
pensionsmogna änklingen Sajaan tar av misstag emot den lunch som hemmafrun Ila har förberett åt sin man. Den
himmelska måltiden blir början på en humoristisk och rörande brevväxling i en matlåda, fylld av passion, längtan och
hopp inför framtiden. Sajaan och Ila finner en efterlängtad vänskap, där de kan ge uttryck för sina innersta tankar, drömmar och sorger och som hjälper dem att se och uppskatta de ljusa stunderna i livet.
3/11 Djupet (Island 2012. Regi: Baltasar Kormákur. 95 min.)
Verklighetsinspirerat och nervkittlande drama om en fiskebåt som kapsejsar utanför Island i mitten på 1980-talet. Båten
hamnar under vatten och det borde egentligen vara omöjligt för någon att överleva i det iskalla vattnet. Borde, ja, men då
hade det blivit en annan film. Filmen är ett oerhört mäktigt och gastkramande drama med en osannolik hjälte i fören.
Han, gestaltad av Ólafur Darri Ólafsson, ger sin roll all den pondus och mänsklighet som krävs och som ger biobesökaren
någon att identifiera sig med. Filmen har speciellt uppmärksammats p g a det exceptionellt snygga fotot och att den är
filmad ute på Atlanten istället för i en trygg studiobassäng.
17/11 Jakten (Danmark 2012. Regi: Thomas Vinterberg. 106 min.)
Filmen utspelar sig i en liten dansk stad i juletid, där man får följa 40-årige Lucas (Mads Mikkelsen), som äntligen har
lyckats styra upp sitt liv. Efter en tuff skilsmässa har han en ny flickvän, ett nytt jobb och är på god väg att bygga upp
relationen med sin tonårige son. Men något går lite fel. Bara en liten lapp och en slumpmässig lögn. Och medan snön
faller och julljusen tänds, sprider sig lögnen sakta som ett virus. Chocken och misstänksamheten frodas och det lilla
samhället befinner sig plötsligt i ett tillstånd av kollektiv hysteri, allt medan Lucas kämpar för att få behålla sitt liv och sin
värdighet. Filmen är en skildring av hur skör gemenskapen är när skvaller, tvivel och elakheter får frodas och växa.
1/12 Broken (Storbrittanien 2013. Regi: Rufus Norris. 90 min.)
11-årige Skunk, som hon kallas, lider av diabetes, något som har gjort henne extra känslig för andra människors lidande.
Därför är hon vän med sin granne, den snälle men lätt utvecklingsstörde Rick. Raka motsatsen till henne är grannfamiljen
Oswald, med en våldsam pappa och tre mobbande döttrar, som Skunk har all anledning att vara rädd för. Skunk ska
precis börja i mellanstadiet, där systrarna Oswald regerar, när hon en dag råkar bli vittne till hur herr Oswald ger sig på
Rick och misshandlar honom. Med detta sätts en kedjereaktion igång som får omfattande konsekvenser.
I rollerna: Eloise Laurence, Tim Roth & Cillian Murphy.

Morotsoppa

(4 portioner)

300 gr morötter
olja
7,5 dl vatten
1 st grönsaksbuljongtärning
2 msk hummerfond
90 gr räkmjukost
1,5 dl créme fraiche
8 gr dill
80 gr räkor
Skala, riv och skär morötterna, så att det ej blir
långa trådar. Fräs morötterna i oljan. Fyll på med
vatten, hummerfond och buljongtärning. Låt koka.
Blanda i ost och créme fraiche. Hetta upp (ej kokning). Lägg i räkor och dill. Hetta upp till ca
70°. Serveras gärna med grahamsscones.

Botebladets 30:e recept är en
soppa och är inlämnat av Karin
Ronestjärna i Undrom.
De flesta ingredienserna torde
finnas att köpa hos Handlar´n.
Lycka till! P.S. Välkommen att bidra med ett eget recept!

MOROTSSOPPA
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GRRR!!!
Det var en av våra fina höstdagar med klar och hög luft, lite kyligt,
men solen sken från en klar himmel. Jag hade gått för att leta bär och
svamp och kände mig så där nöjd med tillvaron som man kan göra
ibland. Då mötte jag Gubben och jag såg direkt att han inte var lika
nöjd med tillvaron. AG: Jasså, här kommer redaktörn strosande
och ser ut som om han ägde hela världen. BB: God dag, god
dag. Vackert väder idag, eller hur!? AG: Vackert!? Vad är det
för vackert med detta. Det betyder att vi snart har vinter. Fy
för den lede. BB: Men än är det en bit kvar till vintern. Passa
på att njuta av hösten nu! AG: Njuta!? Är han helt från vettet!? Det blir mörkt och kallt och blött
och eländigt, så man kan få dåndimpen för mindre. Usch och fy! BB: Det låter som att han håller på
att utveckla en höstdepression. AG: Vad för slag? Deprimerad? Jag? Ånej, här hoppar inga halta
löss. BB: Så han tänker inte flytta till Spanien över vintern då? AG: Spanien minsann. Det skulle
se ut det. Schappa med svansen mellan benen och lämna allt vind för våg. Vräka sej i solen och
dricka sangria dagarna i ända. BB: Mmm...det låter väl inte så tokigt. AG: Maken till lättsinne.
Inget ansvar och ingen känsla för traditioner. Här gäller det att härda ut och visa fattning. BB: I
väntan på nästa sommar då. Med solen och värmen. AG: Vafalls! Prata inte om eländet! Den här
sommaren har varit en plåga utan like. Varmt och svettigt och flugor och mygg och bromsar och stickflugor och getingar. Solsveda och klåda och kladdigt och eländigt. BB: Men då förstår jag inte. Är
det aldrig bra? AG: Ja, där kan vi vara överens. Att han inte förstår alltså. Jag blir så in i bänken
trött på att det alltid ska vara så bra. Det kan väl hända att det ibland inte är helt olidligt, men det
innebär inte att man kan utropa ett nytt paradis bara för att det inte finns något att klaga på. BB: Ja,
det brukar ni ju ha en viss fallenhet för, har jag noterat. AG: Jasså, det säger han. Bara för att jag
ser verkligheten som den är. Jag klagar minsann inte. BB: Inte det? Jag tycker nästan att det låter så
ibland. AG: Bah...Jag talar bara om vad jag tycker. Och passar det inte så... BB: Det blir nog bra
med det. Nu ska jag gå ut i skogen och leta bär och svamp. AG: Passa sej noga, det säger jag bara.
Skogen dräller av giftsvampar och bär kan snart ingen äta för mårdhundarna har kommit med dvärgbandmask och har han redan glömt cesiumfaran? BB: Jag tror nog att det går bra även i år. AG: Jojo, men kom inte till mej och beklaga sej när han blivit förgiftad. Det skulle aldrig falla mej in att
riskera liv och hälsa på detta vis. BB: Det går nog bra. Jag har gjort det förut. AG: Ha, bara för att
han haft tur hittills innebär inte att han är immun för all framtid. Vilken dag som helst kan bli den
sista. Jag skulle inte bli det minsta förvånad om den kom redan imorgon. Jag kan tänka mej…
Helt plötsligt försvann Gubben bortåt vägen, med sin outsinliga svada, och jag gick till skogen och
plockade bär.
Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

SOM EN
BRYGGA ÖVER
MÖRKA VATTEN...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
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KAN VI VAR
OCH EN FÅ
BLI BUREN!!!

SVÅRIGHETSGRAD 3 AV 5

Foto: Ulla Bodin
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av Erik Hoppe

RÄTT LÖSNING TILL DETTA KRYSS FINNER DU PÅ SIDAN 34
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Anmälan till Laila
Lindholm, 070-636 61 04
eller Kristina Strand, 070-643 84 71
(Anmäl gärna innan den 20/9)

Rensa förråden och kom och sälj!
I

I

I

I

Mer info på
Facebook:
zumba undrom

I

I

I

Kostnad för att ställa ut
är 80 kr för ett stort
bord och 60 kr för ett litet
Det finns plats för
max 25 utställare

Björkå Kontor

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

Välkommen till Årsmöte
Tisdagen den 21/10 kl 18.30

I
I
I

I

I

I

I

I

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

- Fikaförsäljning avklass 6 Kalknäs skola -

- Fikaförsäljning av klass 6 Kalknäs skola -

Torsdagar kl 18.30
80 kr/gång eller 10 gånger för
600 kr. Häng med på en rolig
motionsform med härlig
musik! Välkommen!

Årets mässa äger rum lördagen den
1/11 i Sunnersta Folkets Hus kl 11-14

I

I

Hyra 80 kr stort bord
& 60 kr litet bord

I

I

I

I

I

Tid: Onsdagen den 10/9 kl 18.30
Plats: Matsalen på Kalknäs skola
Innehåll: Information och frågestund
med bl a John Åberg, ordförande i
Vård- och äldrenämnden, Timo Siikaluoma, VD hos Solatum, och Risto
Rundgren, presumtiv köpare av
Vallänge.
I

I

I

Välkommen till ett informationsmöte om Vallänges framtid!

I

Välkommen på loppis
i Sunnersta Folkets Hus
lördagen den
27/9 kl 11-14

I
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Se annons sidan 19
för ytterligare info!
I

Söndagen den 26 oktober kl 16
Sunnersta Folkets Hus

I

Hej alla tjejer och kil
lar
Säsongsstart för
INNEBANDY!
Ålder: 7-13 år

I

I

II

I

I

Start söndagen den 21/9
Lediga tider finns
Hör av Dig till
Lollo Wallblom,
070-364 26 39

18.00-19.15
- Tid: Måndag 22/9, kl
nastiksal
- Plats: Kalknäs gym
- Ta med egen klubba

NYA OCH GAMLA SPELARE

JÄTTEVÄLKOMNA!

I

INSAMLING TILLI
HANDLAR´N
II

I

I

I

I

I

Med anledning av det nya
inbrottet hos Handlar´n gör
Boteåparlamentet åter en insamling för att stötta
ägarna. Bankgiro 5548-6377 - ange ”Handlar´n” i meddelanderutan. Tack för Ditt stöd!

Fritidsgården
drar igång fredagen den 26/9
kl 18-23
I

I

I

I

I

Einer/Bosse/Jonas

INFORMERAR

I

Bakluckeloppis

Om intresse finns planeras
ett bakluckeloppis i höst på
Offers gård. Hör av Dig till
K G Långberg på 070-485 30 47 om Du tycker
att det låter intressant.

I

Föreningen uppdaterar just nu sitt andelsoch adressregister. Hör av Dig till Ulf
Lhådö på Grillom124@telia.com eller
070-587 43 56 om Du äger en andel/fått
ärva en andel!
I

I

I

I

I

I

Vallänge är en garant för levande landsbygd
Vallänge äldreboende är mer än bara ett äldreboende! Det är en viktig kugge i det som alla partier, nu i
valtider, talar sig varm för - en levande landsbygd. Men för en levande landsbygd krävs en politisk inriktning, nämligen att man också har en långsiktig hållbar strategi för detta. Personal, boende och anhöriga ska inte ständig utsättas för hot och rykten om nedläggning. Det är ohållbart och direkt skadligt.
Framtidstron och optimismen får sig en rejäl törn.
Menar man något med ”en levande landsbygd”, ska det vara en självklarhet att det finns skola, äldreboende och handlare med utbyggd service - man ska inte behöva åka in till stan för att köpa medicin
eller en flaska vin. Det ska också finnas bussförbindelser och bredband. Tummar man på något av detta, på grund av kortsiktigt ekonomiskt tänkande, slutar det med faller i faller a faller alla. Därför är det
livsavgörande att man säkrar framtiden för Vallänge äldreboende. Allt hänger nämligen ihop. Ett pussel
utan en del är ofullständigt.
I Centerpartiets Sollefteå är Vallänge och andra äldreboende på landsbygden en självklarhet. Har man
en annan åsikt ska man inte heller tala om en levande landsbygd. Det klingar i så fall väldigt falskt.
Maria Wennberg, gruppledare för Centerpartiet i Sollefteå
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FÖRENINGSBREV

ör ganska exakt tio år sedan lämnade jag Undrom för nya äventyr. Jag begav mig av
söderut till Linköping för att studera på universitetet. Nu bor jag kvar i Linköping,
arbetar som konsult, är gift sedan några år tillbaka och har precis fått mitt första
barn.
Undrom har en speciell plats i mitt hjärta. Det är den plats som jag alltid kommer att
kalla för mitt hem. Jag flyttade till Undrom som treåring och bodde där tills jag gått ut
gymnasiet. Ett av minnena som jag har från min barndom i Undrom, var när vi höll på med
musikalen ”Gatans Barn eller Barnens Gata”. För er som inte kommer ihåg denna musikal,
eller för er som är nyinflyttade i Boteå, handlade den om en skolklass, som under sin lektion vaknar upp på São Paulos gator i Brasilien som gatubarn. Själv var jag med och sjöng
i kören och jag minns mycket väl hur vi höll föreställningar samt spelade in en kassett,
vars intäkter gick till São Paulos gatubarn. Jag var även ett av barnen som sjöng i kören
Happiness på Måndax, vilket Filadelfiaförsamlingen drev. Jag fick även lära mig att spela
piano via Kulturskolan och uppträdde så ofta jag fick tillfälle. Under tiden som jag bott i
Linköping har jag engagerat mig helhjärtat i Pingstförsamlingen inom bl a musiklivet.
Musiken lever helt enkelt fortfarande kvar hos mig.
Flera somrar jobbade jag inom hemtjänsten i Boteå och mötte många glada Boteåbor.
Jag ser tillbaka på dessa somrar med glädje. Det är inte alltid lätt att jobba inom vården,
med pressade tider och många att besöka, men det är väldigt givande att se och möta
människor som levt innan oss yngre. Att jobba inom vården är något som jag tycker alla
skulle få testa på. Just att vara med och hjälpa de som inte alltid kan klara av alla saker
själv, känns som en förmån. Det är dessutom extra roligt när man många gånger möts av
glada leenden och tacksamma människor.
Nuförtiden försöker jag och min fru att besöka Undrom minst två gånger per år, eftersom mina föräldrar och några av mina bröder bor kvar där. Det är även en central mötesplats för hela familjen. Det är alltid en skön känsla att komma upp och hälsa på. Luften
är mycket klarare och vattnet smakar mycket bättre. Jag känner mig tacksam över att jag
har fått växa upp i Undrom. Det känns lite unikt att ha fått leva i en så pass skyddad miljö.
För något år sedan var jag en av dem som passade på att köpa några specialdesignade
t-shirts som det står ”Boteå i mitt hjärta” på. Dessa t-shirts bär jag fortfarande lite då
och då och de väcker ibland en del frågor. När jag och min fru t ex var i Lycksele i våras,
och jag råkade ha på mig min t-shirt, var det faktiskt en kvinna som blev alldeles till sig
när hon såg den, då hon tydligen någon gång i tiden hade bott i Boteå. Det är alltid lite
roligt att försöka förklara för människor var jag kommer ifrån. Jag brukar försöka vara
lite pedagogisk när de ska försöka komma ihåg ortsnamnet, genom att säga: ”Om du undrar var jag kommer från, så kommer jag från Undrom.” En rolig detalj som finns
i Undrom, som jag också brukar berätta om, är att Undromsskylten, som
står på Kalknäsvägen mot Kalknäs till, har UNDROM skrivet på båda sidorna. Byn är alltså inte direkt stor. För enligt den skylten är byn bara någon decimeter bred!
Avslutningsvis vill jag hälsa till er som jag känner, och har vägarna
förbi Linköping, att ni gärna får komma och hälsa på hos oss!

Jonathan Ronestjärna, f d Undromsbo
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