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Uppgradering av
stranden i Undrom

Boteå Båt & Bad har byggt nya
toaletter på stranden. SIDAN 9
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Undroms IF fick respass ur division 4

Sista matchen för säsongen blev
avgörande för laget. SIDAN 12

Valet av Stefan Löfven, som Sveriges
I samband med regeringsskiftet i september fick Sverige nye statsminister, har satt Boteå på
en ny statsminister, nämligen Stefan Löfven från Sunner- kartan. T ex drog mediadrevet fram i
sta. Det rådande parlamentariska läget har dock innebu- bygden en tid strax efter det att valrerit att hans första tid på posten har varit ganska tuff. sultatet blev klart.
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Övrigt innehåll:
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Bygden gjorde en insamling efter senaste inbrottet. SIDAN 11
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Bygden ställde åter
upp för Handlar´n

SIDAN 8

älkommen att ta del av ännu ett fullspäckat nummer av Botebladet, Boteås egen tidning!
Det är oerhört fascinerande att det kan
hända så oerhört mycket i en liten bygd,
som det gör i just Boteå. Det mesta av det
som händer sker dessutom på ideell basis,
vilket är väldigt imponerande. Det finns
ett antal eldsjälar i vår bygd, som verkligen
brinner för att göra bygden attraktiv att
bo i. Ett stort personligt engagemang skapar också trivsel och tillfredsställelse för
den som engagerar sig - för den som ger
frikostigt, får alltid tillbaka i överflöd.
Detta stora engagemang avspeglar sig
givetvis också i varje nummer av byns egen
tidning. Ibland är dock nyheterna, p g a
de långa perioderna mellan varje utgåva,
inte längre nyheter. Och ibland återkommer samma arrangemang och dokumenteras i tidningen år efter år. Någon kanske
tycker att detta är lite tjatigt eller en brist
på idéer. Personligen anser jag att tidningen kanske kommer att ha ett lika stort
intresse för eftervärlden, som den har för
oss idag. Förhoppningsvis kommer det att
finnas kvar ett antal utgåvor om, låt säga,
hundra år. Tidningen kan då komma att
bli ett ovärderligt forskningsmaterial för
framtida generationer.
Tack därför alla ni som är med och bidrar till varje nummer med artiklar eller
ställer upp för intervjuer!
Nästa nummer av Botebladet kommer
ut vecka 10-11och sträcker sig maj månad ut.
Ha en välsignad jul och vinter och väl
mött på alla de trevliga och intressanta
satsningar som bygden har att erbjuda!
Rolf Ronestjärna, chefredaktör
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Bilden ovan visar hur Botebladet
såg ut för exakt tio år sedan.
Gamla nummer finns till försäljning!

Kontakta gärna oss i redaktionen:
Rolf Ronestjärna 0612-601 23
Erik Sundberg 0612-603 05
Irén Freijs 073-806 43 04
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PRESSTOPP
NÄSTA BOTEBLAD
torsdagen den 26/2 2015
Notera detta datum
i Din planering!
itt i den värsta av den värsta flyttröran kommer ett
sms. ”Hej Anna, vill bara påminna dig om ditt löfte om
ett bidrag till Signerat i nästa nummer.” Jag känner
lite lätt att paniken sprider sig och tänker; när och hur, vad
och varför!? När den värsta paniken så smått har lagt sig,
så är det då ändå dags att göra ett försök till att teckna ner
några rader om mig själv och mitt liv i Boteåbygden.
Jag är uppvuxen i Västerbotten, i en by som heter Nordmaling. Efter mina studier hade jag förmånen att få arbete
vid Sollefteå tingsrätt fram till dess nedläggning. Då jobbet
var tidsbegränsat, och jag inte ville flytta, veckopendlade
jag under ett år mellan Umeå och Sollefteå. Under dessa
pendlingsresor hände det sig nästan varje gång, när jag körde ut ur Gålsjöskogen, att jag fängslades av det vackra landskapet. Här var landskapet inte platt och intetsägande, utan
dramatiskt med skogsklädda sluttningar, nipor och sist, men
inte minst; Ångermanälven. Lite visste jag då att jag bara
drygt ett år senare skulle bosätta mig i denna vackra bygd.
När ni läser det här har jag, och min son Filip, förhoppningsvis fått ordning på alla kartonger och flyttat in i ett
hus som vi hyr i Holm. Större delen av vår, sommar och höst
spenderar vi vid kusten och fritidshuset på ön Grisslan. Fritiden ägnas till stor del åt diverse renovering och underhåll
av fritidshuset, fiske, skidåkning på både längden och tvären
och resor. Ett annat stort intresse är djur och natur.
Att bo på ”landet” har för mig alltid varit en självklarhet.
Det som lockar mig mest är närheten till naturen och lugnet
och stillheten långt bort från storstadens brus. En av förutsättningarna för mig, och för många andra, är dock att det
finns väl fungerande servicelösningar; såsom barnomsorg,
skola och affär. Viktigt är så klart också infrastrukturen,
entreprenörskap, kultur, gemenskap och omtänksamhet till
de i vår närhet, inte att förglömma. En levande landsbygd är
inget som kommer av sig själv, utan kräver sina egna lösningar
på saker och ting, såväl kostnadsmässigt som samordningsmässigt. Jag upplever att det i Boteå finns den drivkraft
och det engagemang som krävs för att
hålla bygden levande och jag känner mig
stolt över att få ta del av detta. Jag tror
att om vi själva är stolta över vår hembygd, så kommer också våra barn att bli
det. Jag vill passa på att tacka alla eldsjälar för det enorma jobb ni gör varje
dag för att hålla vår bygd levande!

Anna Törner, Holm

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Stefan och Ulla Löfvens tillvaro lär aldrig bli densamma efter det att Stefan tackade ja till att bli Sveriges statsminister.

Valet av Stefan Löfven till statsminister sätter Boteå på kartan
gentligen låter det väl lite som en Askungesaga
att en arbetarpojke från landet skulle kunna bli ett
lands statsminister. Men ibland överträffar verkligheten dikten! För vad ska man annars säga om att Boteåsonen Stefan Löfven idag faktiskt kan titulera sig som Sveriges nye statsminister. Det är bara att ta av sig hatten, bocka djupt och säga ett stort grattis!
Det kanske också är på sin plats att rikta ett stort grattis till mamma Iris Melander i Sunnersta (se Botebladets vårnummer 2012 på www.botea.se) och till Boteå
i stort, som tillsammans utgjort en del av Stefan Löfvens
imponerande resa.
Det är inte utan att Boteå har hamnat lite extra i blickfånget efter det att valresultatet blev klart. Bl a har Radio
Västernorrland besökt bygden i omgångar för att t ex
fråga om bybornas reaktioner över landets nye statsminister. ”Folk tar det nog med ro, men det är klart; många
är väl glada och stolta, så är det väl.”, konstaterade Kenneth Assergård i en intervju. ”Det är roligt! Det är klart att man är stolt! Att Stefan nu sitter som
statsminister känns ju nästan overkligt.”, berättade barndomskamraten Kenneth Sundström i sin tur.
Avslutningsvis torde det väl vara på sin plats att önska Boteås egen Stefan Löfven ett megastort
lycka till i sitt viktiga och svåra uppdrag att leda Sverige. Personligen ska jag ta som vana och knäppa händerna lite extra för hans och hustrun Ullas skull. Det torde de nog behöva...

KÄLLA: WWW.SVERIGESRADIO.SE

En hel del Boteåbor torde idag känna stolthet över Boteåsonen Stefan Löfven

av Rolf Ronestjärna
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Mötesdeltagarna hade hörsammat Boteåparlamentets önskan om ett sansat och värdigt möte.

Informationsmötet om Vallänge
rätade ut en del frågetecken
otebladet kunde i sitt förra
nummer berätta att det i Solatum, kommunens eget fastighetsbolag, hade förts en diskussion om en eventuell försäljning av
Vallänge särskilt boende. Detta med
anledning av att det dykt upp en person som visat ett seriöst intresse för
anläggningen.
När denna information kom till
Boteåparlamentets kännedom, beslutade man att följa upp det hela och
snarast försöka få till stånd ett informations- och samtalsmöte, med samtliga berörda parter, för att få klarhet
i hur det låg till och för att kunna mot- Risto Rundgren hade åkte ändå från Uppsala för mötets skull.
verka ytterligare spekulationer och ryktesspridning.
På väldigt kort varsel tackade samtliga nyckelpersoner, tacksamt nog, ja till att komma till det
möte som kom att hållas i matsalen på Kalknäs skola den 10:e september. Solatum representerades
av dess VD Timo Siikaluoma och dess ordförande Susanne Lindahl. Vård- och äldrenämnden av
dess ordförande John Åberg. Likaså fanns Gert Persson, chef för Socialförvaltningen, och Ulf Jonasson, ekonom på Socialförvaltningen, på plats. Men störst intresse rönte givetvis Risto Rundgren,
som är den företagare som visat sig vara intresserad av att köpa Vallänge. Tidigare i år har han ju
redan tagit över de tidigare pensionärslägenheterna i Undrom, det i folkmun kallade Panget, som
han under hösten har rustat upp på ett utomordentligt sätt. Men givetvis hade också en hel del intresserade Boteåbor, som månar om Vallänges fortlevnad, hörsammat inbjudan, bl a ett antal politiskt aktiva bybor, en handfull parlamentsledamöter och även en grupp Vallängeanställda.
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Vissa frågetecken kvarstår dock när det gäller Vallänges framtid på lång sikt

Mötet inleddes med att Pia Hedberg, Boteåparlamentets ordförande, hälsade alla välkomna och
speciellt hälsade hon Risto Rundgren välkommen, som hade åkt ända från Uppsala för att kunna
vara med på mötet. Därefter gavs de inbjudna gästerna möjlighet att presentera sig själva och berätta
vilka uppdrag de har inom kommunen.
Risto Rundgren, som alltså anmält ett intresse av att även vilja köpa Vallänge, berättade, på sin
klingande finlandssvenska (han är nämligen född och uppvuxen på den finska sidan av Tornedalen),
utförligt om sin bakgrund. Han berättade vidare att han, själv funktionshindrad från födseln, alltid
har haft ett stort hjärta för äldre människor och människor med funktionshinder. Likaså att han hade
startat ett trygghetsboende i Skövde, som han under många år drev framgångsrikt. ”Jag tycker om
gamla människor och jag uppskattar den erfarenhet som dom har.” Det gick inte ta miste på hans
djupa engagemang när det gällde just detta och att han är en seriös intressent med en tydlig vision
när det gäller både Vallänge och de f d pensionärslägenheterna i Undrom. ”Jag planerar att bo i
en av lägenheterna i Undrom ibland, så att jag får ett bättre grepp om det hela. Och jag skulle
gärna vilja vara med i byalaget”, berättade han. En av hans viktigaste erfarenheter inom äldrevården handlade om personalen. ”Personalen är det viktigaste och det är oftast människor med stor
empati som jobbar inom äldrevården. Dom som inte passar för jobbet försvinner snart.” Hans
avslutningsord: ”Jag hoppas att ni har frågor, som jag inte kan svara på!”, väckte en viss munterhet bland de församlade. Och frågorna haglade inledningsvis friskt, några ställdes till Risto Rundgren, men framförallt ställdes de till kommunrepresentanterna: ”Finns det garantier att kommunen
fortsättningsvis kommer att köpa tjänster av den nye ägaren?” ”Nej, det måste alltid ske genom
upphandling.” ”Varför fick inte personalen nån information innan det kom i tidningen?” ”Endast
diskussioner fördes och inga beslut var ännu fattade!”, var några av de frågor som ställdes.
Timo Siikaluoma berättade också att Solatum drivs på helt affärsmässiga principer och att man
har ett ansvar mot ägarna, som faktiskt är kommuninvånarna själva. Han passade också på att ösa beröm över sin bordsgranne. ”Risto har visat att han är en seriös ägare. Det var bra att han köpte lägenheterna på Kalknäsvägen!”
Ett visst politiskt käbbel förekom också, till en dels irritation, men bidrog kanske samtidigt till
en ytterligare genomlysning av frågans problematik. Kanske var det också fler än undertecknad som
kämpade med ett litet matematiskt problem. Det pratades nämligen i ena stunden om att Vallänge
skulle bli kvar i fyra år till och i andra stunden om att det nuvarande hyreskontraktet för anläggningen
löper ut vid årsskiftet 2017-2018. Det ska bli intressant att se hur man får till det rent praktiskt...
Det flesta åhörarna verkade dock ganska nöjda med utfallet av mötet och förhoppningsvis fick
kommunföreträdarna med sig Vallängeanställde Marianne Sellins summering: ”Hoppas att partitillhörighet inte har nån betydelse när vi blir gamla, utan att det är vårdbehovet som styr då.” Tja, den
som lever får se...
av Rolf Ronestjärna
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Fotnot: Artikeln har tidigare publicerats på www.botea.se. Förhandlingar pågår fortfarande mellan Risto Rundgren och Solatum.

Timo Siikaluoma bevittnar hur Pia Hedberg hälsar Risto Rundgren välkommen till bygden.
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Ann-Katrin Tjellén och Ingrid Viking ekiperar tillsammans ett par Eritreanska asylsökande.

Boteåborna skänker kläder till de
asylsökande
edan utgivningen av Botebladets förra
nummer har mängden av asylsökande, på
asylboendet i Stöndar, ökat markant. När
de flesta anlände var det fortfarande varmt väder, men med tiden byttes sommarvärmen sakta
ut mot höstrusk och låga temperaturer.
Ett bestående intryck har varit att inga instanser verkar ha brytt sig om att de asylsökande inte är ekiperade för den annalkande vintern. Bristande information har också gjort att vissa av de
asylsökande t o m trodde att den varma oktobermånaden var den kalla svenska vintern som
de hade hört talas om.
På andra platser i kommunen har man anordnat klädinsamlingar till förmån för de asylsökande. Ett initiativ som Ingrid Viking i Boteåparlamentet tagit fasta på. Under hösten har hon
därför, med stöd av några andra bybor, tagit emot
och vidarebefordrat kläder i den gamla postenlokalen i Handlar´nhuset. Just nu finns det ett akut
behov av vinterkläder, ett behov som inte blivit
mindre av att ytterligare ett par hundra asylsökande lär vara på gång till Gålsjö Bruk. Kontakta Ingrid på 076-800 21 18 eller kom till lokalen
torsdagar 13-16.
av Rolf Ronestjärna Vissa såg långkalsonger för allra första gången.
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Ett akut behov av varma vinterkläder
och skor finns för närvarande
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Boteåparlamentets svenskundervisning i Sunnersta Folkets Hus har blivit en klar succé.

Boteåborna ställer upp med svenskundervisning för de asylsökande
Asylgruppens svenskundervisning i Sunnersta Folkets Hus är uppskattad

Gunilla Johansson läser och eleverna härmar.
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edan några veckor tillbaka bedrivs en omfattande svenskundervisning i Sunnersta Folkets
Hus för de asylsökande på Stöndar. Initiativtagare är Boteåparlamentets Asylgrupp med Ingrid Viking i spetsen. Det har dock, på privat initiativ, redan bedrivits en viss undervisning.
Ingrid Eklund, på Solberg, hade t ex under sommaren några asylsökande som kontinuerligt kom
och besökte henne. Likaså hade Grillomsbon Gunilla Johansson regelbunden svenskundervisning
på asylboendet i Stöndar under en period i somras, men avhystes när lokalen behövdes till annat.
Just nu bedrivs det undervisning vid fem tillfällen varje vecka. Inledningsvis har det handlat mycket om att lära sig alfabetet, om hur de olika bokstäverna låter och uttalas, om att lära sig räkna och
om att lära sig användbara fraser. Övriga språklärare, utöver de tre redan tidigare nämnda, har enligt
uppgift varit Inga Bodin, Ulla Bolin, Gunilla Lundström, Lena Sollander, Maria Norgren och Lars
Gradin. När Botebladets språkrör besöker Sunnersta Folkets Hus en söndagsförmiddag i mitten av
november, består klassen av ett tjugotal intresserade och ivrigt lyssnande elever. Noterbart är att endast två av dessa är kvinnor.
av Rolf Ronestjärna

Intresset bland eleverna i klassrummet är på topp.
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Frågan är om själva herrgårdsbyggnaden kommer att användas i den planerade verksamheten.

En stor grupp asylsökande förväntas
flytta in på anläggningen i Gålsjö Bruk
Efter drygt nio år som konferensanläggning kan Gålsjö Bruk komma att skolas om till asylboende
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nligt Tidningen Ångermanland lär ytterligare 350 asylsökande vara på gång till Sollefteå
kommun, varav ca 200 av dessa kan komma att placeras på konferensanläggningen i Gålsjö
Bruk. Enligt uppgift är det ett norskt företag, vid namn Hero AS, som kan vara på gång att
köpa eller arrendera anläggningen för att i sin tur använda den till ett asylboende. Företaget, som
har drivit flyktingboenden i över 20 år, är Norges största aktör inom asylmottagning med till dags
datum drygt 30 asylboenden. På senare tid har företaget etablerat sig på flera platser runt om i landet och väl på plats har man bl a, i samarbete med både kommun och frivilligorganisationer, satsat
på språkundervisning och olika aktiviteter för de boende. Detta torde i så fall komma väl till pass,
eftersom anläggningen ligger ”lite” avsides. Företaget säger sig ha en långsiktig plan när det gäller just Gålsjö Bruk och tanken är att den tänkta verksamheten ska dra igång någon gång vid årsskiftet, förutsatt att förhandlingarna med Migrationsverket går i lås. Det får framtiden utvisa. På andra
platser, där man har etablerat sig, har företaget tagit initiativ till informationsmöten riktade mot de
boende i närområdet. Så det är bara att hålla korpgluggarna öppna och likaså hålla koll på Anslagstavlan på bygdens hemsida.
av Rolf Ronestjärna

Det är de gamla statarlängorna som troligtvis kommer att härbärgera flest asylsökande.
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Micael Tomasson, Micael Sundström, Robert Ekström och Karin Sellgren med barnen Liam och Elin.

Omklädningshytter och toaletter har
uppgraderats på Stranden i Undrom
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tt antal medlemmar i föreningen Boteå Båt
& Bad har under hösten arbetat med ett projekt, finansierat av Leader i Sollefteå, med
syfte att utöka antalet toaletter i de s k omklädningshytterna på badstranden i Undrom. I fortsättningen
kommer byggnaden, förutom två något förminskade omklädningsrum, att innehålla fyra toaletter,
inklusive en handikapptoalett, och ett utrymme för
åräsklipparen. Endast handikapptoaletten kommer
att vara öppen till vardags, men de övriga toaletterna öppnas i samband med verksamhet på stranden.
av Rolf Ronestjärna Nybyggnationen stod färdig i slutet av november.
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Boteå Båt & Bad har fått ekonomiskt stöd

De två extra toaletterna blir ett tillskott i samband med t ex Strandfesten och andra arrangemang.
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Boteåföretagarna Sten-Olov Altin och Bengt Löfgren såg till att minska ner hålet för fönstret.

I fortsättningen kommer inbrottstjuvarna
förhoppningsvis att ta sig in via dörren
Minskningen av fönsterstorleken bör innebära minskade kostnader i framtiden

Det stora skyltfönstret till höger om entrén har delvis byggts igen, så använd gärna dörren i fortsättningen.
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nom loppet av bara ett år har butiken Handlar´n i Undrom drabbats av två meningslösa och
kostsamma inbrott (se Botebladets vinternummer 2013 + höstnummer 2014 på www.botea.se),
varav tjuvarna togs på bar gärning vid det sista. Båda gångerna har dock inbrottstjuvarna roat
sig med att ta sig in i butiken via det stora och dyra skyltfönstret på framsidan av butiken. För att i
fortsättningen försvåra det för tjuvar att välja det alternativet, har butiksägarna nu valt att istället
bygga igen en del av det tidigare fönsterhålet och sätta in ett mindre och billigare fönster. Till sin
hjälp har man haft Boteåföretagarna Bengt Löfgren, Sunnersta Plåt och Sten-Olov Altin, Bote Byggar´n (se Botebladets höstnummer 2007 + vårnummer 2013 på www.botea.se). Förhoppningsvis
kommer potentiella tjuvar i framtiden att fortsättningsvis, liksom butikens ordinarie kundkrets, välja
det smidigare och billigare alternativet via entrédörren. Om inte, så lär trots allt kostnaderna för ett
nytt fönster förhoppningsvis bli betydligt lägre än tidigare.
av Rolf Ronestjärna
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Butiksägarna Dan och Liselott Schöllin var oerhört tacksamma över bybornas generösa gåva.

Boteåborna ställde än en gång upp för de
drabbade butiksägarna
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e båda inbrotten i Handlar´nbutiken i Undrom,
som skett det senaste året, skulle egentligen ha
inneburit ett tungt avbräck för butiksägarna Liselott och Dan Schöllin. Men tack vare att bygdens folk,
och även folk utifrån med anknytning till bygden, vid båda tillfällena har varit med och skänkt pengar, så har den
dyra självrisken för det krossade fönstret kunnat täckas.
Lördagen den 15:e november överlämnades en symbolisk tavla, med beloppet 12 550 kr, till tacksamma och
överväldigade butiksinnehavare. Tack till alla er som varit med i insamlingen!
av Rolf Ronestjärna Liselott berättar om hur inbrottet gick till.
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Drygt 12 000 kr samlades in till förmån för butiken

Den insamlade gåvan överlämnades av Pia Hedberg och en grupp ledamöter ur Boteåparlamentet.
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Säsongsavslutningen på Bohedsvallen bjöd på en underhållande och välspelad fotbollsmatch.

Undroms IF:s A-lag i fotboll ramlade ur division fyra efter dramatik
Trots att laget gjorde en storstilad insats i måstematchen så räckte det ändå inte ända fram

Stefan Strandberg var måttligt glad efter matchen. Även i kiosken var stämningen låg efter matchen.
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otbollssäsongen 2014 blev inte direkt någon höjdare för Undroms IF:s två seniorlag, eftersom
båda lagen kom sist i respektive serie. Trots mycket hjärta och vilja hos det s k utvecklingslaget i division 5, så räckte man tyvärr inte till. Föreningens A-lag fick redan från säsongsstart
kämpa i uppförsbacke, p g a att en mängd spelare valde att ”hoppa av”, något som givetvis kom att
bli ett stort avbräck för Undrom. Inför sista omgången i serien fanns det dock fortfarande en möjlighet
för laget att kunna fixa kontraktet. Först var man själva tvingade att vinna hemmamatchen mot Bjärtrå IS, samtidigt som Nätra GIF max fick ta en poäng borta mot Anundsjö IF:s andralag. Ett scenario som på pappret såg fullt realistiskt ut. Redan tidigt i matchen, som spelades i härligt värmande
septembersol, sprang Undrom fullständigt ifrån sina motståndare, efter mål av bl a Boteåkillarna
Jörgen Bodin, Mathias Åman och Joel Bodin. Segersiffrorna skrevs till 4-1. Undrom hade alltså
gjort vad som krävdes av dem! Dessvärre lyckades Nätra att vända ett 1-0 underläge och vinna sin
match, vilket betydde ridå ner för Undromslaget. Tack ändå för en strålande insats i årets sista match!
Nästa säsong får ett helt annat upplägg för klubben än årets. Det s k utvecklingslaget läggs ned,
p g a spelarbrist, och man kommer istället att satsa på A-laget och ett ungdomslag i åldrarna 16-19 år.
Framtidstron bland ledare och spelare är fortsatt god.
av Rolf Ronestjärna
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Erik Sohlberg, Joshua Ronestjärna, Kristina Sohlberg, Britt-Inger Sjölander, Per Håkan Strömberg, Tommy Åhlin, Sebastian Strömberg, Ylva Styrman och undertecknad hjälptes åt.

Undroms IF gjorde klart Bohedsvallen inför vintern
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ndroms IF:s omfattande verksamhet bygger uteslutande på frivilligkrafter, där speciellt ett fåtal familjer varje säsong lägger
ned oerhört mycket tid och kraft för att få verksamheten att gå runt.
Lördagen den 8:e november samlades en grupp
trogna för att hjälpas åt att kallställa Bohedsvallen.
av Rolf Ronestjärna Stefan Strandberg knöt upp nätet bakom målet.
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Föreningen är helt beroende av ideella krafter

Michael Strandberg, Mattias Persson, Joakim Strandberg och David Eklöf rev en gammal kiosk.
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Den skjutna björnen väckte stort intresse bland de närvarande jägarna i de olika jaktlagen.

Samordnad björnjakt ledde fram
till att en björn fälldes i Björksjön
nder några år har bybor uttryckt en
oro över att gå och plocka bär eller
svamp och även inför att jaga i skogen, eftersom det finns björn där. Från början
såg man bara spår, sedan kom synobservationer och till sist förekom björnmöten under
mindre roliga situationer.
Under flera år har vi vetat om att det går
björnar i Boteåskogarna och att en björn numer även går in i byn emellanåt. När Sundbergs kor har flytt ur hagen, så brukar det bero på att en nalle har varit och besökt Boteåsen. Om vi får björnar i byn, som börjar leta mat i soptunnor o s v, så kan det bli farligt.
Risken finns nämligen att de tappar respekten för människor och blir aggressiva istället
för att fly undan för folk. Men om vi jagar
björnen, så blir den skyggare och när de björnar som inte flyr blir skjutna, kommer risken
för farliga möten i skogarna och i byn att
minska.
Under 2012 hörde jag mig för på älgskötselområdets möten om det fanns ett intresse
av att samordna en björnjakt inom Boteå. Jag Björnjägaren Albin Eriksson visar upp sitt byte.
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En del björnar söker sig till civilisationen

hade under några tillfällen varit gästjägare på ett område öster om Botniabanan, som under några år bedrivit björnjakt. Där hade jag fått bra med tips och
råd om hur vi kunde göra för att få till ett eget område
för en sådan jakt.
Under fem jaktdagar, med början den 21:a augusti
2013, blev det bestämt att samarbeta med björnjakt.
En arbetsgrupp bestående av Anders Kempe, Torbjörn
Sjölander och undertecknad utsågs. Vi fick som uppgift att samla ihop alla kontaktpersoner från jaktlagen,
ordna med riktlinjer och regler, samt att se till att kommunikationerna mellan jägarna skulle gå snabbt och
säkert.
Elva jaktlag från västra sidan Botniabanan till
Björksjön startade ett samarbete och samtidigt som
sju jaktlag på östra sidan av Botniabanan jagade i
en annan grupp. En kontakt mellan de två grupperna
fanns dagligen och man var beredda att hjälpa varandra om så behövdes. Totalt var jaktområdet ca 35 000
hektar. Det ordnades med hundförare och ett gediget
arbete med att spåra av vägar och leta björnspillning
påbörjades. Både den västra delen, där Boteå ingår,
och den östra delen hade samtidigt björn på benen.
Observationer på en ensam ungbjörn, en björnhona
med två ungar och en ensam stor björn blev det under
denna jaktvecka. Vi var nära att lyckas redan då, men
det året blev det inget byte.
Andra året med samordnad björnjakt skedde den
21-29:e augusti 2014. Både västra och östra delen
fick en trög start, inga spår eller observationer fanns
att tillgå. Vägar spårades av morgon och kväll, det
blev många mil med bilen för att hitta något som hundarna kunde arbeta med. Observationer från bybor och
timmeråkare var också viktiga.
På fredag förmiddag fick vi tips om att en björn
hade setts på ett område vid Björksjön. Samling skedde och berörda jaktledare, från de närmaste områdena,
satte ut skyttar. Vi omringade ett område mellan Tannsjön och Björksjön och hundförare gick in och släppte
sina hundar där. Efter en kvart ekade ståndskallen i
området, två gråhundar arbetade med björn. Albin
Eriksson, ägare till en av hundarna, smög in och strax
smällde fyra skott! Han hade blivit attackerad av en
björnhona och skjöt på väldigt kort håll. Därefter samlades jaktlaget och alla ville se björnen. Polisen och
Länsstyrelsen informerades och björnen besiktades av
veterinär och prover togs. Björnen vägde 106,2 kg.
Under resten av veckan fick vi några ytterligare
upptag, men det var inget som lyckades. Men när jag
summerar det hela, så får jag nog säga att vi ändå hade flyt med jakten som fick en björn.
av Bengt Löfgren

OM MAN BLIR ATTACKERAD AV EN BJÖRN
Vanligtvis undviker björnar människor. Men
om de anser att deras ungar eller matförråd
är i fara, är sårade eller blir provocerade
kan det hända att de angriper människor
och jakthundar. I de allra flesta fall av attack mot människor gör björnen upprepade
skenattacker, utan att fullfölja angreppet.
Oprovocerade attacker inträffar väldigt sällan och bara ett fåtal människor dör årligen
av björnattacker. Vid möte med en uppretad
björn bör man i första hand prata lugnt
och gå därifrån utan att släppa blicken ifrån
björnen. Skulle den ändå gå till anfall, ska
man lägga sig på marken och göra sig så
liten som möjligt, för att visa sig underlägsen. (Källa: Wikipedia)

15

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Sören Åhlin

Undromsbon Sören Åhlins liv har i
mångt och mycket handlat om jobbet
I detta nummer av Botebladet porträtteras Undromsbon Sören Åhlin
ndromsbon Sören Åhlin har, p g a sina jobb, växelvis
bott i Boteå och på andra platser under sitt liv. Sören
föddes 1942 i Subbersta som näst äldst i en syskonskara bestående av fem syskon. Föräldrarna Halvard och Sonja
hade ett litet jordbruk, som sysselsatte pappan under hela hans
levnad, medan mamman tog hand om barnaskaran och senare
i livet kom att jobba som kokerska på Vallä-nge äldreboende.
Redan i unga år fick Sören börja att hjälpa till hemma. Det

FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
- Jeans, skjorta och jacka.
Sån
jag:
Sån är
är jag:
-- Jag
Jag har
har alltid gått min egen
väg och gillat utmaningar.
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Tre föremål jag skulle ta
Tre föremål
jag skulle
ta med
med
till en öde
ö:
-mSågverketdarbete
En kock, matrecept och rå- &
vävstolen.
varor
till matlagningen.

Sören Åhlin kopplar ibland gärna av med att lösa korsord.
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Jag blir glad när:
- jag
Jagträffar
har kontakt
med mina
barnbarne..
två barn.
Någon jag gärna vill träffa:
- Min ungdomsidol; skridskoåkaren Sigge Eriksson från Östersund.
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fanns alltid mycket att göra på gården, där man förutom att odla och ta hand om grödorna även hade
en del djur att sköta om. Korna skulle t ex mjölkas varje dag och man hade även en del getter, nån
slaktgris, lite höns och en arbetshäst. ”Vi hade ingen traktor, så det var hästen som man använde”,
berättar Sören. Det var ett hårt och omfattande jobb, speciellt för bröderna Sören och Tommy. ”Det
liksom tillhörde att man skulle hjälpa till hemma på gården, speciellt när det var fint väder. Det
var inget liv för mej och jag lovade mej själv att aldrig nånsin själv bli bonde...och det löftet höll
jag”, säger Sören och flinar pillimariskt.
Det fanns väldigt många jämnåriga ungdomar i Boteå när Sören växte upp. Huset mittemot
Filadelfia i Undrom, som bedrev kioskverksamhet på den tiden, var en samlingspunkt för bygdens
ungdomar. Likaså höll man till i IOGT-lokalen, vid stranden i Undrom, där det också anordnades
dans. ”Alla var på samma nivå och det var väldigt kul”, minns han. Sören berättar vidare att han
alltid har haft ett stort trav- och idrottsintresse, som dock har avtagit med åren, och att han och
kompisarna brukade spela fotboll sommartid. Redan tidigt började han att spela med Undroms IF
och under en hel del år kom han också att spela i klubbens A-lag. Vintertid åkte man ofta skridskor
och spelade bandy på Törstatjärn, bara ett stenkast från hans hem. När ungdomarna blev äldre drog
de t o m själva elektricitet dit, för att även kunna spela när det var mörkt.
Sin skoltid tillbringade Sören i Offers skola, där han gick sex år, och även i Kalknäs skola, där
han gick det avslutande året. Efter avslutad skolgång, så blev det några år där Sören lite motvilligt
blev kvar hemma på gården. ”Det fanns hur mycket som helst att göra.” Efter att han muckat från
I 21 i Sollefteå, sökte han och antogs till FN-tjänst i Kongo, närmare bestämt bataljon 16 som var
där maj-oktober 1962. Hans tanke var att kunna tjäna ihop pengar för att kunna köpa en bil, det blev
en Volkswagen Bubbla vid hemkomsten. FN-tjänsten visade sig bli en riktig prövning för de svenska FN-soldaterna på plats i Kongo, året efter det att FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjölds
flygplan skjöts ned. ”Det var en stor utmaning och ett äventyr. Det var ingen lek, några dog faktiskt och en del fick psykiska men för livet.”, berättar Sören med dämpad röst och vänder sakta
blicken ut mot lägdan utanför fönstret. ”Jag har aldrig gillat skjutvapen och man lärde sej att alla
är rädda när det smäller”, sammanfattar Sören det hela.
Väl tillbaka i Sverige började Sören jobba på pappersfabriken i Hallstanäs, Lugnvik. Någon
gång i den vevan träffade och blev han också tillsammans med blivande hustrun Doris Stenström.
”Trots att vi bodde i samma by, hade vi aldrig träffats tidigare!”
forts. nästa sida

Sören Åhlin har rest över stora delar av världen, men har alltid återvänt till sitt kära Boteå.
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Efter ett par år fick Sören jobb hos företaget Spännarmering AB i Stockholm, med veckopendling
som följd. Ofta skickades han över hela landet på olika jobb. I mitten av 60-talet flyttade paret till
Nynäshamn, men efter ett par år återvände man till hemtrakterna och köpte ett hus i Dannero.
1969 fick paret sitt första barn, dottern Monia, som idag bor i Bollebygd och där jobbar inom äldreomsorgen. 1973 kompletterades familjen med sonen Morgan, som idag bor i Borås och där jobbar som kakelläggare. Året därpå flyttade familjen in i ett nybyggt hus i Nyland. Samma år började
Sören jobba åt företaget Nordkross i Kramfors. Ett jobb som fick honom att långa perioder jobba
i både Kiruna och Stockholm. 1981 fick Sören anställning hos SKANSKA, som roade sig med att
skicka honom till Libyen, där han blev instruktör för en krossanläggning. Strax innan hade han och
hustrun Doris gått skilda vägar. Det jobbet innebar långa arbetsdagar, 12 timmar plus 20 mils resväg
varje dag, sju dagar i veckan. ”Det var intressant, man fick testa sej själv!”, konstaterar Sören.
Kontraktet var på ett år. I den här vevan blev också han och Nyköpingstösen Elisabeth Zetterblom
ett par och de flyttade in i det hus på Strandvägen i Undrom, som Sören ända till i somras har bott i.
Efter ett drygt halvår på hemmaplan, jobbandes för Nordkross i Varberg, övertalades han av
SKANSKA att även tacka ja till ett jobb på Sri Lanka och efter det for han åter en vända till Libyen.
Väl hemma fortsatte han att jobba för samma företag och i slutet av 80-talet jobbade han också nio
månader i Lesotho. ”Det var en tung period, både för klimatets skull och för den omfattande korrumptionen i landet.” När Sören nämner klimatet, så ligger det ju nära till att tro att det var värmen som var besvärande, men så var icke fallet. Vägen som man byggde låg nämligen på 3 000 meters höjd och temperaturen sjönk ibland till -25 C°. ”Jag har aldrig frusit så mycket i hela mitt liv,
som jag gjorde då”, utbrister Sören och skakar på huvudet.
Hemma igen kom han att jobba ett par år hos Sollefteå Sprängtjänst. I slutet av 90-talet bestämde
sig Sören och Elisabeth för att gå skilda vägar. De följande åren, ända fram till pensionen, jobbade
han för olika Stockholmsföretag. ”Det har varit mitt liv att ständigt vara ute på jobb och framförallt då i utlandet. Man lärde sej alltid nåt nytt och man lärde sej också av sina misstag”, sammanfattar Sören sitt långa och brokiga yrkesliv.
Om nu Sörens liv, i mångt och mycket, har handlat om arbete, så har hans fritidsintresse först
och främst handlat om att resa. Under många år for familjen utomlands vid ett par tillfällen varje
år och bl a USA, Västindien, Gambia, Tunisien, Spanien, Italien och Grekland besöktes. Sedan
2003 är det dock Thailand som är favoritresmålet och han har redan hunnit med 20 resor, som sällan varat mindre än en månad. ”Det är ett fantastiskt fint land, med ett jättebra klimat och ett lättsamt folk”, säger han, samtidigt som han avslutningsvis konstaterar att Boteå inte heller går av för
hackor. ”Det är bra folk i Boteå och det är och har varit en bra plats att bo på för mej!”
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av Rolf Ronestjärna

Sören Åhlin tycker att hans nya tillvaro, på f d pensionärshemmet i Undrom, är både lättsam och trevlig.
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BOTEÅPARLAMENT

ET

Prenumerera på Botebladet!!!
Känner Du någon utflyttad Boteåbo
eller annan person som skulle vilja få
Botebladet i brevlådan? Är Du själv
inte bosatt här, men ändå vill läsa
Botebladet? Vill Du prenumerera på
Botebladet för någon annans räkning?
Möjligheten finns i så fall att, till det
låga priset av 130 kr/år (inklusive porto), få tidningen skickad dit Du vill!
Vänligen kontakta prenumerationsansvarig: Karin Ronestjärna, Tel: 0612 - 601 23 eller
skicka ett vykort till redaktionen på adress: Botebladet, c/o Karin Ronestjärna, Undrom
140, 881 95 Undrom. Allra enklast är det att skicka ett mail till karin@ronestar.nu
Boteåparlamentets Bankgironummer är 5548-6377

Lämna alltid in information för Anslagstavlan (såsom evenemangstips och annan reklam)
till redaktionen i god tid innan angivet presstopp (ju tidigare desto bättre). Det som kommer in i sista minuten tas in i mån av tid och plats. Artiklar och reportage måste lämnas
in minst en vecka före presstopp. Maila alltid så stora bilder som möjligt, för att få bästa slutresultat. Glöm inte bort att ange fotograf och vilka personer som finns med på bilderna. Bidrag tas helst emot via mail eller USB-minne. Maskinskriven text funkar också,
men dock helst bara i nödfall. Mailadressen är som tidigare: botebladet@botea.se

Just nu finns det två lediga tvåor i annexet på Vallänge (enligt
Solatums hemsida den 30/11). Kolla gärna med Solatum på
0620-68 28 50. Likaså finns det två lediga tvåor på f d pensionärshemmet i Undrom. Kontakta 0612-600 18 vid intresse.

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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David Eklöf berättade inledningsvis att han spelar fotboll i Undroms IF:s A-lag i fotboll.

Sollefteå kommun ämnar satsa ännu mer på turistnäringen
Kommer innebära ett större behov av gemensamma arrangemang i kommunen
ust nu genomförs en förstudie, inom Leader Sollefteå, som handlar om hur turistnäringen i Sollefteå ska kunna öka. En ökning skulle nämligen få väldigt positiva effekter för hela kommunen. T ex skulle behovet av service och tjänster öka, vilket skulle gynna handeln i kommunen
och även leda till fler jobb. Detta skulle i sin tur leda till ökade skatteintäkter för kommunen, som
kunde komma kommuninvånarna till del. I förstudien har Dalarna fått stå som modell.
David Eklöf, som jobbar som konsult hos Sollefteå kommun, har arbetat med förstudien, som är
tänkt att mynna ut i ett treårigt projekt. Söndagen den 23:e november besökte han Boteåparlamentets
månadsmöte och informerade om det planerade projektet, som också syftar till att få till en bättre
samordning mellan kommunens olika föreningar och deras arrangemang. Arrangemang och satsningar
är nämligen viktiga beståndsdelar när det handlar om att kunna locka fler turister till regionen. Fortsättning lär följa när det gäller detta planerade projekt.
av Rolf Ronestjärna
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Nybyggnationen stod färdig i slutet av november.

Parlamentsledamöterna fick ta del av en intressant redogörelse för det planerade turistprojektet.
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Bo Asplund, Sigge Bodin, Kerstin Sjögenbo och Inga Bodin har satt ihop den nya almanackan.

Boteåalmanackan är åter på gång
Redaktionsgruppen för almanackan efterlyser gamla foton från Boteå med omnejd
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n ny upplaga av den populära Boteåalmanackan är på gång. För varje år blir det dessvärre
färre och färre bilder att välja bland och det skulle därför behövas en kraftig påfyllning i redaktionens bildbank. Kanske kan just du, som läser detta, bidra med någon äldre bild (t ex
från 1940-1980-talet). Hör i så fall av dig till Inga Bodin!
av Rolf Ronestjärna

Eivor Danielsson, Ingrid Viking och Vivianne Larsson tillhör Boteträffens kärntrupp.

Boteträffen erbjuder gemenskap
Gott fika och trevlig samvaro kännetecknar Boteträffen i Handlar´nhuset
arje tisdag, mellan kl 10 och 14, brukar ett gäng glada och positiva Boteåbor träffas och
umgås i gamla postenlokalen i Handlar´nhuset. Ingrid Viking är något av primus motor i
denna uppskattade verksamhet, som går under namnet Boteträffen. Det finns både hjärterum
och stjärterum för fler deltagare.
av Rolf Ronestjärna
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Lars Hägglund och Angelica Jonsson kompades av Holmsten Trio och gitarristen Björn Hagberg.

Kvalitetsunderhållning med Holmsten Trio i Sunnersta Folkets Hus
Kvällen toppades med artisterna Lars Hägglund och Angelica Jonsson
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olmsten Trio har än en gång lyckats fylla Sunnersta Folkets Hus. Den här gången var det
i form av Salong Sunnersta, en variant där man under en välsmakande middag bjöds på
varierad underhållning. Kvällens artister, Lars Hägglund och Angelica Jonsson, som var
klasskamrater på estetiska programmet på GB-skolan för ett antal år sedan, visade sig inte ha uppträtt så mycket tillsammans. Bandet bestod som vanligt av Mikael Holmsten på trummor, Pär-Åke
Stockberg på klaviatur och Stefan Bonér på bas. Bandet var dessutom förstärkt av Björn Hagberg
på gitarr.
Det bjöds på Skagenbakelse till förrätt, fläskfilé med potatisgratäng till varmrätt och kladdkaka

Stämningen kring borden i Sunnersta Folkets Hus blev allt högre ju längre kvällen led.
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Både kvällens underhållning och förtäring uppskattades storligen av de församlade.
till efterrätt. Maten smakade bra och blev klar i tid tack vare Sofie Aggeryd med kökspersonal. Robin Mähler såg till att serveringspersonalen skötte sitt arbete snabbt och elegant. Ljudet sköttes av
Jörgen Åslund. Redan till förrätten blev besökarna bjudna på underhållning av Lars Hägglund och
Angelica Jonsson. Underhållningen började lite lugnt, med bl a låtarna Fore Once In My Life och
Desperado. Stämningen steg vartefter kring borden och precis som vid Wallmans salonger trivdes
publiken. Ingenting var lämnat åt slumpen.
När varmrätten kom in var det dags för kvällens schlagertema. Lars Hägglund kom in i Tre
Kronors lagtröja och utlyste en tävling, där man skulle svara på frågan om hur många melodifestivallåtar som hans nästa framförande innehöll. Snart stod det klart att det var omöjligt att räkna titlarna,
eftersom låten framfördes i ett rasande tempo. När flera i publiken gissat fel sade Lars att svaret låg
mellan 50 och 52. Ulla Bolin räckte då upp handen och svarade 51 och vann tävlingen! Priset var
att inför de församlade sjunga en egen vald låt eller att få en barbiljett. Ulla valde det senare.
Till efterrätten stegrades tempot ytterligare. Det blev både Elvis, Magnus Uggla och Europe
med båda artisterna. Fullt ös med andra ord. Bandet var lite oroligt att den stora bredden av musik och framför allt de ösiga rocklåtarna inte skulle gå hem hos hela publiken, men där tog de fel!
Sammanlagt har Holmsten Trio med gäster samlat ihop 50 000 kr till forskning mot prostatacancer.
Det är en svindlande summa, med tanke på att föreställningarna ägt rum med ett lokalt band i en
liten lokal. De skulle t ex ha kunna hyrt Hullsta Gård, eller någon annan lokal i den storleken, när
de bjöd in Helen Sjöholm i våras, men de valde istället att ge invånarna i Boteå och Sollefteå en musikalisk upplevelse utöver det vanliga i just Sunnersta Folkets Hus. Deras önskan är att, på samma
sätt som gruppen Lommra gjorde på sin tid, med värme och glädje visa att musik är något roligt.
Nu är arrangemangen slut för i år, men vi kan nog räkna med att det dyker upp ett eller annat musikcafé till våren.
av Ulla Bodin

Ulla Bolin beslutade sig för att inte brista ut i sång. Serveringspersonalen fick en rungande applåd.
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Markus Norberg fick förtroende att springa den viktiga första sträckan i kundvagnsracet.

Undromsungdomar deltog i kundvagnsrace på Dannero Travbana

FOTO: ULLA BODIN

ädret var vackert och det var lagom
varmt denna ICA Rosendag på Dannero Travbana den 21:a september.
Tommy Åhlin hade valt ut de fyra fotbollskillarna Mikael Norberg, Dennis Backlund, Markus
Norberg och Markus Bodin att representera Undroms IF:s färger i ett kundvagnsrace.
Kundvagnarna som användes var försedda
med större hjul än de på vanliga kundvagnar,
vilket gjorde dem lättare att hantera och även
minskade risken för skador. De tre lagen skulle
springa ett helt varv på travbanan, indelat i fy- Killkvartetten laddar inför det kommande racet.
ra delsträckor, vilket innebar ungefär 250 meter för varje tävlande. Motståndet bestod av representanter från A-lagen i Härnösand och Kramfors. Alla Undromskillarna kämpade väl och lyckades springa in 1 000 kr till sin klubb.
av Ulla Bodin

FOTO: ULLA BODIN

Killgänget förstärkte Undroms IF:s kassa tack vare sin storstilade insats

En hel del Boteåbor fanns på plats på Dannero Travbana för att heja fram sina favoriter.
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Martin Näsholm (tvåa från vänster) var den som bjöd in till årets upplaga av traktorracet.

Traktorrace avgjordes i Gålva

FOTO: KARIN SELLGREN

öndagen den 5:e oktober var det åter igen full fart
bland traktorerna i Boteå, då det nämligen var dags
för årets traktorrace. Den här gången var tävlingen
förlagd på åkern nedanför Martin och Helen Näsholms
jordbruk. Det var också Näsholms som bjöd på fika och
de hade fixat en härligt värmande brasa. Vädret var inte
det bästa, men det var ändå sex ekipage som stod beredda
att göra allt för att vinna. Tävlingen gick till så, att alla
mötte alla och sedan var det semifinal och final. Tävlingsledaren Therese Göransson såg till att det var rätt traktorer på startlinjen inför varje heat. När grundomgången var
körd, så var det de fyra ekipagen med flest poäng som
gick till semifinal, där vinnarna i varje heat gick till final.
Alexander Näsholm och Tomas Sundberg lyckades nå finalen och till slut var det Alexander som stod som segrare. Trots det tråkiga vädret, var det ändå en tapper skara
som tittade, åt korv och värmde sig vid brasan. Alla inblandade var nöjda med arrangemanget. Ett önskemål till nästa
år, är att det blir fler tjejer som ställer upp och kör. I år
var det bara Kajsa Näsholm som körde och det gjorde hon
bra.
av Karin Sellgren Therese Göransson höll ordning på allt.

FOTO: KARIN SELLGREN

Den prestigefyllda tävlingen avgjordes för andra året i rad

De sex tävlingsekipagen i traktorracet i Gålva bestod av en ganska salig blandning traktorer.
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Anne Kero och Marie-Louise Andersson såg ut att trivas på loppiset i Sunnersta Folkets Hus.

Inga lediga bord fanns att uppbringa på höstens Loppmarknad

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Det mesta gick att hitta på loppmarknaden.

Vissa gjorde säkert ett och annat loppisfynd.
26

ördagen den 27:e september hölls årets andra upplaga av Boteåparlamentets uppskattade Loppmarknad i Sunnersta Folkets Hus.
Arrangemanget har en mångårig tradition och
via gamla nummer av Botebladet kan tidningens
antikexpert konstatera att premiären skedde den
20 april 2002. Den gången var intresset så stort
att folk köade innan i förhoppning att kunna göra
ett loppisfynd. Tyvärr är väl kanske intresset inte
riktigt lika stort idag, men möjligheten att kunna
stöta ihop med trevliga Boteåbor är dock oförändrad.
av Rolf Ronestjärna

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA
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Loppmarknaden har ett stort socialt värde

Klass 6 på Kalknäs skola hade fikaförsäljning.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Dan Stenström hade blomsteruppsättningar i sitt hår som bara Botebladets utsände kunde se.

Besökarna lyste med sin frånvaro
på höstens Hantverksmässa

Bl a Birgitta Byman visade upp sitt hantverk.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA
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ördagen den 1:a november, på Allhelgonadagen, hölls årets Hantverksmässa i Sunnersta Folkets Hus.
Även Boteåparlamentets Hanverksmässa börjar få en del år på nacken, eftersom premiären
skedde redan Allhelgonahelgen 2007. Hittills har
det inte rått någon brist på personer som velat visa upp sina alster för omvärlden. Däremot verkar
dock tyvärr intresset för mässan ha svalnat med
åren. Förhoppningsvis sker det dock en förändring till nästa år. Oavsett, så behöver bygden sina
samlingsplatser.
av Rolf Ronestjärna Det mesta gick att hitta på Hanverksmässan.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Hantverksmässan har ett stort socialt värde

Hantverksmässan erbjuder trevlig samvaro.
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Ett 30-tal personer passade på att njuta en stund runt elden när Botaton hade öppet hus.

Ny grillplats invigdes i samband
med öppet hus hos Botaton
öndagen den 5:e oktober bjöd Botatons styrelse in till öppet hus på
Botaton. Man passade samtidigt på
att inviga den nya grillplatsen på baksidan
av Botatonhuset. Det bjöds på fika inomhus, där man också kunde lämna förslag
på aktiviteter som man kunde tänka sig att
ha på Botaton. Förslag kom om en bokcirkel, en teckningskurs, LAN och helt enkelt
att få komma och klä ut sig. Utanför grillades det korv och pratades runt grillen och
ett 30-tal personer passade på att njuta en Botaton kommer att bjuda in till fler grilltillfällen.
stund runt elden. Tanken är att de som vill kan nyttja grillen och Botaton kommer att ha fler sådana
här tillfällen, dock med undantag för de kallaste månaderna. Välkomna att grilla!

FOTO: LAILA LINDHOLM

Den nya grillplatsen är till för alla

FOTO: LAILA LINDHOLM

av Laila Lindholm

Meningen är att hela bygden ska komma att använda den nya grillplatsen i fortsättningen.
28

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Kristina Sohlberg, Ann-Katrin Tjellén, Margareta Nottberg, Gunilla Lundström och Ingrid Viking njöt av soppan.

Hellyckad premiär för Berättarcafe’t hos Botaton
otatons Berättarcafé, lördagen den
22:a november, lär följas av fler,
med tanke på hur lyckat och uppskattat det blev av de 20-tal åhörarna.
Bygdens kulturförening hade, dagen till
ära, laddat med två berättare; Sara-Kajsa
Vilgotsdotter, till vardags lärare på Kulturskolan och Estetiska programmet i Sollefteå, och Marika Westin, berättare och
pedagog från Mellanfjärden. De berättade,
för Botebladets lingvist, att de var ute på
Marika Westin och Sara-Kajsa Vilgotsdotter berättade. en miniturné i hopp om att kunna inpirera
människor för det muntliga berättandet, som de anser är ”själva källådern för all kultur”.
Efter en välsmakande soppa tog berättandet fart och de församlade fick därefter ta del av en buffé
av berättelser, bl a från Tusen och en natt och från egna upplevelser.
av Rolf Ronestjärna

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA
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Intresset för det muntliga berättandet ökar

De två gästberättarna, som turades om att berätta, hade tveklöst åhörarna i sitt grepp.
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Björkåborna Ulrika och Anders Bergman, från Västrainitiativet, bjöd på fika utanför vallokalen i Björkå.

En majoritet av Boteås invånare vill ha
Stefan Löfven som sin statsminister
ntalet röstberättigade i Boteå, vid höstens riksdagsval var 677 personer. Av dessa valde 84,6%,
alltså 573 personer, att rösta. Detta var en ökning
med drygt 6% jämfört med förra valet. Samtliga riksdagspartier fick färre röster förutom Sverigedemokraterna,
Socialdemokraterna och Feministiskt Initiativ, som vardera ökade med 7,7%, 2,9% respektive 2,5%. I kommunvalet gick Västrainitiativet kraftigt framåt och fick 10,5%
av Boteåbornas röster, nästan en ökning med 100% mot i
förra valet.
av Rolf Ronestjärna Radio Västernorrland fanns på plats.

FOTO: ISAK RONESTJÄRNA

Radio Västernorrland dokumenterade det historiska ögonblicket
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Resultat Riksdagsvalet 2014

Sigge Bodin assisteras av Stefan Wennberg och Marie-Louise Andersson.

12/1 Tusen bitar (Sverige 2014. Regi: Magnus Gertten & Stefan Berg. 96 min.)
Filmarna Magnus Gertten och Stefan Berg, som tidigare tillsammans legat bakom Malmö FF-dokumentären "Blådårar"
och guldkornet "Rolling Like a Stone", bestämde sig för några år sedan att ta sig an Björn Afzelius, en av Sveriges mest
omhuldade skalder. Ett projekt som kan liknas vid att bestiga ett större berg. Björn Afzelius är inte bara en älskad ikon,
han levde också ett turbulent och varierat liv och allt som finns att berätta om honom är inte enbart positivt. Genom ett
fantastiskt arkivmaterial och intervjuer med personer som stod honom nära, allt ifrån vapendragaren Mikael Wiehe till
gamla ungdomskärlekar, får vi äntligen komma den tillbakadragne mannen nära.
26/1 The Selfish Giant (Storbrittanien 2013. Regi: Clio Barnard. 91 min.)
Filmen är en fri tolkning av Oscar Wildes klassiska och rörande berättelse om två pojkar. I ett av de tegelröda husen bor
den strulige pojken Arbor, som lider av ADHD eller dylik bokstavskombination, som är uppkäftig mot lärarna och som skolkar från skolan. Arbor och bästa vännen Swifty ränner omkring och snattar elkablar och metaller som de säljer vidare till
en skrothandlare. De båda familjerna lever knapert och de äter sin mat direkt ur konservburken. De vuxna använder
handflatan som tillrättavisning och pengarna, som pojkarna jobbat ihop, går direkt till föräldrarnas hyra. Filmen var en av
de filmer som kritikerna rankade högst bland filmerna i Cannesfestivalen 2013.
9/2 Turist (Sverige 2014. Regi: Ruben Östlund. 118 min.)
En helt vanlig svensk familj befinner sig på skidsemester i Alperna. En plötslig nära-lavin-upplevelse vänder upp och ner
på allt som paret Tomas och Ebba trodde att de visste om varandra. De återstående semesterdagarna får en tung dimma
över sig, som bara blir tätare när de ska försöka hålla uppe fasaden inför både barn och vänner. Vad händer med en
människa i en krissituation, reagerar hon verkligen så som hon tror att hon skulle göra? Och hur blir det dessutom om krissituationen visar sig ha varit ofarlig och hon kanske gjorde något alldeles oväntat korkat; som t ex lämnade familjen i
sticket och flydde för sitt liv? Filmen är i grund och botten en fascinerande psykologisk studie.
23/2 Nebraska (USA 2013. Regi: Alexander Payne. 115 min.)
Woody Grant, spelad av Bruce Dern, har ganska många år på nacken och har definitivt sett bättre tider, fast inte så vansinnigt mycket bättre om man ska vara helt ärlig. Nu är det i alla fall inte så mycket som kan tända livsgnistan i honom
längre. Han håller så sakteliga på att bli förvirrad och hans fru och ena son tycker att det är dags att skicka honom på hemmet. Men Woody har fått ett brev på posten, som meddelar att han har vunnit en miljon. Han bestämmer sig därför att lämna hemmet i Montana och bege sig till Nebraska för att hämta ut sitt pris. Att han inte längre får köra bil tycks inte bekymra honom och varje dag plockas han upp av poliser och andra bilister när han promenerar längs motorvägen.
9/3 Muren (Palestina 2013. Regi: Hany Abu-Assad. 96 min.)
Huvudpersonen i denna politiska thriller, med gott om intensiva jakter, obehaglig tortyr, oförutsägbara twister och budskap
kring kärlek, vänskap och lojalitet, är den palestinske bagaren Omar. Denne bryter ständigt mot lagen, genom att med fara för sitt liv klättra över Israels höga separationsmur, eftersom hans flickvän bor på andra sidan av Västbanken. På nätterna riskerar han sitt liv i ännu högre grad. Som medlem av en grupp frihetskämpar (eller terrorister, beroende på åsikt) utför
han och några barndomsvänner ständigt attentat mot israelisk militär. Efter att ha arresterats för mord går han med på att
bli angivare åt israelerna. Men kan han verkligen förråda sina närmaste vänner och den sak han slåss för!?
23/2 Boyhood (USA 2014. Regi: Richard Linklater. 165 min.)
Filmen följer sexårige Mason genom livets mest omvälvande årtionde, genom en strid ström av flyttar, familjegräl, krossade
äktenskap, nya äktenskap, nya skolor, första kärleken, förlorade kärlekar, goda tider, skrämmande tider, krossade hjärtan och underverk. Men resultatet är svårt att förutspå, då ett ögonblick alltid är tätt sammanfogat med nästa och tillsammans formar dessa händelser hans uppväxt och hela den ständigt föränderliga resa som kallas livet. Tråkigt? Faktiskt
inte! Utvecklingen att gå från att vara ett barn, med en blåögd syn på världen, till att bli en person med egna förväntningarna
tilltalar säkerligen alla ålderskategorier. Det är inte målet som är det viktiga, utan resan dit.

Rosor
100 gr smör
½ dl florsocker
1 msk vaniljsocker
1 ¼ dl vetemjöl
1 dl potatismjöl
Knåda först ihop ingredienserna till en deg, som
sedan delas i tre lika stora delar. Blanda därefter
två av delarna med röd, respektive grön karamellfärg. Spritsa sedan ut de tre delarna till rosor.
Grädda i 175° i ca 6-7 minuter.

Botebladets 31:a recept är ett
bakverk och är inlämnat av Marie
Fahlén i Undrom.
De flesta ingredienserna bör finnas att köpa hos Handlar´n. Lycka till! P.S. Välkommen att bidra
med ett eget recept!

ROSOR
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GRRR!!!
I samband med mitt besök på loppmarknaden i Sunnersta Folkets
Hus, i slutet av september, springer jag bildligen ihop med bygdens
kanske mest argsinte bosättare. BB: Men hoppsan, det är till att ha bråttom idag! AG: Bråttom och bråttom. En annan har inte tid att gå och
dra fötterna efter sej som vissa andra. BB: Nej, jag har förstått
det. Men det var knappt att jag kände igen Gubben, med neddragen
luva, solglasögon och uppfälld krage. Är det nåt nytt mode, eller!? AG: Skulle inte tro det! Nej, men det minsta jag önskar
just nu, är att bli igenkänd. BB: Jasså, det är inte så att han har
råkat i klammeri med rättvisan? AG: Långtifrån! Nej, men jag har inte fått en lugn stund sedan Stefan Löfven gick och blev vald till statsminister. BB: Nu blir jag lite nyfiken. På vilket sätt har detta
påverkat Gubben? AG: Varenda pärskans tidning och fjöskans TV-kanal har ju varit ute efter mej
sen dess. Jag har fullständigt fått gå under jorden. BB: Men varför vill dom prata med Gubben om
Stefan Löfven? AG: Tja, dom har väl lyckats luska ut att våra mammor låg på samma sal på BB
när det väl begav sej. BB: Jaha, det hade jag ingen aning om! AG: Nåja, låg och låg...vi var i alla
fall lekkamrater när vi var små! BB: Ser man på, det var inte dåligt! AG: Nåja, lekte och lekte...Löfven och jag gick i alla fall i samma klass i småskolan! BB: Jaha, det var intressant! AG: Nåja, samma och samma...vi gick hursomhelst i samma skola! BB: Det måste väl ändå ha varit roligt!?
AG: Nåja, samma och samma...vi växte i alla fall upp i samma by! BB: OK, alltid något, alltid något. AG: Nåja, samma och samma...jag träffade honom dock när Undroms IF hade sitt jubileum
ifjol! BB: Jamen, det gjorde faktiskt jag också och det var riktigt givande måste jag säga! AG: Nåja, träffade och träffade...jag hade tänkt gå dit, men fick ont i...förkyld Men jag tittade faktiskt på
honom i den sista partiledardebatten på TV! Det gjorde han riktigt bra! BB: Det kan jag faktiskt
hålla med Gubben om. AG: Nåja, tittade och tittade...gumman propsade ju på att få titta på nåt
prustans matlagningsprogram på en annan kanal. Men jag röstade i alla fall på honom nu i valet!
BB: Ja, det var tydligen många Boteåbor som röstade på sossarna och då indirekt på Löfven som
statsminister. AG: Nåja, röstade och röstade...jag hade faktiskt tänkt att gå och rösta, men det kom
nåt annat emellan, men jag minns inte vad. BB: Det var ju synd. AG: Nåja, tänkt och tänkt...jag har
så mycket att tänka på nuförtiden. Det verkar som om det bara är jag som tänker. Men jag tänker i
alla fall rösta i nästa val. BB: Ja, det vore kanske på sin plats. AG: Nåja, nästa och nästa...det är ju
långt kvar till dess och det hinner ju passera mycket vatten genom Högforsån, som jag brukar säga.
BB: Hursomhelst, då förstår jag givetvis varför Gubben helst vill vara inkognito... AG: Som sagt...
Plötsligt rycker vi båda till av ett starkt ljud strax intill. Det är Gubbens hund Hubert som kallar på uppmärksamheten där han står bunden. Och vips, så är Gubbe och hund som uppslukade av tomma intet.
Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

NÖDEN HAR
INGEN LAG...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
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HUVUDSAKEN
ATT MAN VET VEM
MAN SKA VÄNDA SEJ
TILL NÄR MAN HAMNAR I NÖD!!!

Foto: www.ronestar.nu

SVÅRIGHETSGRAD 1 AV 5
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av Erik Hoppe

RÄTT LÖSNING TILL DETTA KRYSS FINNER DU PÅ SIDAN 34
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LUCIAFEST I
SUNNERSTA
FOLKETS HUS

Björkå Kontor
I

Lördagen den
6/12 kl 14-17
I

Tanken med
festen är att
bybor & asylsökande ska
kunna träffas
och umgås

I

I

I

I

Söndagen den 7/12 kl 11-15

I

I

Vid frågor, kontakta Ingrid
Viking på 076-800 21 18

I

Arrangör:
Boteåparlamentets Asylgrupp
I

I

I

Kom och hitta bästa julklappen!
Värm er med ett glas glögg eller
kaffe!
Info Dan Stenström
073-848 49 75
Välkomna!

I

I

I

I

Annandagen den 26/12 kl 17
Familjen Ronestjärna
sjunger och spelar

Ge bort en prenumeration
eller köp gamla nummer av
I

I

34

0612-601 23 eller
botebladet@botea.se

I

Vi bjuder på glögg och
kaffe med lussekatter!

I

I

I

En hel del Boteåbor har på
sistone haft problem med sin
mobiltäckning. Post- och telestyrelsen rekommenderar att
man kontaktar sin mobiloperatör.

I

I

I

I

I

Besök av Lucia
Kaffe, lussebullar
& pepparkakor
Levande musik

I

I

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

I

Sista öppetdag innan julhelgen är den 16 december. Vi öppnar igen den 13 januari 2015.
OBS Ny öppettid: Tisdagar kl 14-19
Om Du vill låna under tiden Biblioteket har
stängt kan Du ringa Pia Hedberg på 0620-320 44.
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SIDA
BOTEÅS HEM sidan har Du

I

I

I

Våra öppettider i Jul, Skinklotteri den 12-20 december
Nyår & Trettonhelgen Varje 200:- ger en lott. OBS! Ej ombuds22-23/12
Julafton
Adventskaffe på HandJuldagen
lar´n varje söndag
Annandagen
12/12 kl 10 Lucia kommer på besök Nyårsafton
12-20/12 Skinklotteri
Nyårsdagen
21/12
Dragning skinklotteriet Trettondagsafton
Trettondagen
VÄLKOMNA!

10-18
10-13
Stängt
12-15
10-15
Stängt
10-15
10-15

I

verksamhet och tobak får ej överstiga halva beloppet. Dragning sker den 21/12.

Liselott,Dan, Elisabeth & Marie

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

Ett varmt tack för den
generösa gåvan som
Ni samlade in till oss!
I

I

I

I

I

I

Hör av Dig om Du, på något sätt, iakttar något
misstänkt! Patrulleringsbilen har en lampa på taket,
med vitt sken framåt och rött sken bakåt.

Telefonnummer & mail till Byavakten:
072-737 81 45 - byavakten@botea.se

Fredagen den 12 december kl 10
Stöd brottsbekämpningen genom att bli medlem i föreningen!
Medlemsavgiften 200 kr betalas in på bankgiro 719-4632
Kom ihåg att ange avsändare!

Lördagen den 13 december kl 18.30
I

I

I

I

I

I
I

I

Söndagen den 28 december kl 18

INFORMERAR

I

I

I

I

I

Vinterkläder och allra helst vinterskor sökes till de asylsökande
Kontakta Ingrid Viking, på 076-800 21 18, eller lämna
in kläderna i lokalen i Handlar´nhuset torsdagar 13-16
I

I
I

I

I

I

Ann-Chatrine Wiklander & Erik Lihm
Boteåkören - Fri entré (kollekt)

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
eller har fått ärva en andel!
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FÖRENINGSBREV

I det nya landet
öst i Sverige. Korta, kyliga och grå dagar. Redan tidigt på eftermiddagen är det
mörkt. Sitter i bilen. Det är varmt och skönt. Plötsligt ser jag skuggor längs vägen.
Vad var det, det kan inte vara människor, för de har inga reflexer eller västar. Tittar
snabbt ut och ser att jag passerar Stöndar. Då klarnar det i huvudet. Här finns det en flyktinganläggning mitt i ingenstans. Människor som inte har någon sysselsättning, som sover,
äter och tänker på sina anhöriga i hemlandet. Kanske kan de titta på TV från hemlandet.
Då får de se alla de fasor de tagit sig ur för att komma till Sverige och kunna leva ett normalt liv, med allt vad det innebär. Minskar hastigheten och kryper nästan fram. Tittar på
människorna som promenerar längs vägen. Trots värmen i bilen, känner jag en kyla i hjärtat.
Att se dem väcker minnen till livs. Det känns som om det var igår när jag och min familj förlorade allt vi ägde. Inte bara det som kan köpas för pengar, utan även familjemedlemmar,
släktingar och vänner. Till slut hamnade vi i Sverige. Här fick vi en chans till ett normalt liv.
Får alla flyktingar den chansen!? Om man ska bedöma utifrån det man ser ute på vägen,
ser det inte ut som ett normalt liv. Eller!? Vilka är de människor som kommer till Sverige
och söker skydd? Varför gör de det? Hur blev jag och min familj mottagna? Vad var bra
och mindre bra? Vad skulle man kunna göra för att det ska bli bättre? Det och mycket annat beskriver jag i min bok ”I det nya landet”. Även kulturkrockar, hedersrelaterat våld,
samt olika aktörer som gör väldigt mycket för att underlätta den här långa och smärtsamma
processen. Föreningar och frivilligorganisationer är de som gör mest. Ett gott exempel på
det är människor och föreningar i Boteåområdet. Hur många unga killar har inte de hjälpt
att kunna etablera sig, att lära sig språket och att skaffa körkort och jobb. Det gjorde de
genom fotbollen, som blev navet för en massa aktiviteter. När man pratar med någon Undromsbo och nämner några killars namn, då hör man: ”Visst, det är några av våra pojkar!”
Trots att det var för några år sedan, så kan jag inte glömma en vinterkväll i Kalknäs skola för snart sju år sedan. Ett gäng människor med utländsk bakgrund kom dit för att umgås.
Kvinnorna var så flitiga i köket. Lagade mat. Pratade. Trots språksvårigheter var alla glada och nöjda. Barnen sprang runt och lekte. Vi, som är lite lata, satt och pratade. Det kändes som om vi känt varandra i åratal. Exakt det som jag beskrev i min bok. Tanken med boken var att dela med mig av mina erfarenheter till andra. Ett av mina mål var att skapa en
öppen dialog om integration i allmänhet. Vi är bara människor, oavsett vår hudfärg, tro,
etnisk eller politisk tillhörighet. Integration var och är ett tabuämne i vårt samhälle. Väldigt lätt kallar vi varandra för rasister, utan att tänka på innebörden av det man
säger. Många kritiserar integrationen för att de bryr sig om de människor som
kommer hit. Andra gör det för att de inte gillar människor från andra kulturer. Alla har rätt till sina åsikter. Man kan inte tycka om alla. Men för
den delen, behöver man inte heller bråka med varandra. Vi kan leva sida
vid sida, med ömsesidig respekt.

Cejko Kahteran, integrationshandläggare i Ragunda kommun
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