FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

SIDAN 4

SIDAN 6

SIDAN 16

FOTO: KRISTINA STRAND

Matilda gick i skola i Thailand

Matilda Strand tillbringade sex
veckor i Phuket.
SIDAN 8

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Rockiga toner fyllde Sunnersta F H

Rockgruppen Baron´s Band besökte Vinylklubben. SIDAN 29

Sedan i höstas står det en bokkorg i buHandlar´n går fortsättningsvis under namnet DIREKTEN. tiken med böcker för 5 kr styck. Det är
Namnbytet hänger samman med att butiken, p g a oför- bra rulljans på böckerna och vissa lämdelaktiga villkor, har lämnat Handlar´nkoncernen. Kun- nar t o m tillbaka de böcker de läst. Inderna berörs endast marginellt av förändringen.
täkterna går till Botebladet. SIDAN 3

Sidan

Anslagstavlan....................34-35
Arne och Arga Gubben.......32
Björkå Samhällsförening...26-27
Botaton............................10-11,25
Botekrysset................................33
Boteåparlamentet...........19-22
Boteå Skoterklubb..........14-15
Kalknäs skola..............................31
Nyinflyttade i Boteå..........4-5
Sunnersta Folkets Hus........24
Svenska kyrkan........................28
Undroms IF..........................12-13

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Övrigt innehåll:

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Rockgruppen Andrejs och Boteås körer underhöll. SIDAN 28

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Rockiga toner fyllde Boteå kyrka
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älkommen att ta del av ännu ett fullmatat nummer av Botebladet, Boteås egen tidning!
Att vara redaktör för Botebladet är både
en prövning för tron och stärkande för tron!
Att t ex sex veckor innan presstopp bara
ha ett fåtal artikeluppslag är en intressant
upplevelse. Kommer det bli något innehåll
i tidningen och hur ska man överhuvudtaget få ihop det hela!? Ja, det är bara att
sätta igång och hoppas på det bästa och
se vad allt leder till; att tro och förtrösta.
Givetvis faller det sig naturligt att man
inledningsvis ger artiklarna eller reportagen lite större utrymme, framförallt via
fler och större bilder. Men märkligt nog,
så blir det ändå ganska ofta trångt om
utrymme i tidningen i slutfasen, mycket
tack vare att det finns driftiga bybor som
outtröttligt fortsätter att anordna verksamhet. Det här numret av Botebladet är ett
ypperligt exempel på det, med flertalet
exempel på olika arrangemang. Tack för
vad ni gör för bygden och det jobb som ni
lägger ned! Ni gör Boteå till en ännu mer
attraktiv bygd att bo i och bosätta sig i!
Tack även alla ni som är med och bidrar till varje nummer av Botebladet med
artiklar eller ställer upp för intervjuer!
Nästa nummer av Botebladet kommer
ut vecka 38-39 och sträcker sig november
månad ut.
Ha en välsignad sommar och väl mött
på alla de trevliga och intressanta satsningar som bygden har att erbjuda!
Rolf Ronestjärna, chefredaktör

18
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 10/9 2015
Notera detta datum
i Din planering!
ur hamnade jag i Undrom? Ja, det kan man fråga sig!
Min önskan har varit att få bosätta mig någonstans
runt Siljan. Min familj var mest hemma och ”poade” på
somrarna. Det kan bero på att vi, med våra tre barn, också
hade dagbarn, sommarbarn, fosterbarn och även var stödfamilj.
Jag brukade packa bilen med barn och utrustning och
oftast for vi till Tomteland i Mora och Sommarland i Leksand. Mest för att barnen skulle kunna svara på frågan i
skolan: ”Och vad har ni gjort i sommar då!?” Barnen tyckte
det var kul med äventyren och att få bo i en campingstuga,
speciellt då det också fanns badmöjligheter och lekplats
där. När barnen växte upp bodde vi i Aspås, en liten by
nordväst om Östersund.
Nu blev det inte runt Siljan jag hamnade, då vår familj
valde att gå skilda vägar. Efter att ha jobbat inom barnomsorgen, både i hemmet och inom det kommunala, så fick
min rygg mig att ge upp jobbet som barnskötare. I rehabiliteringsplanen hamnade jag i Härnösand och på Härnösands
Folkhögskola. På skolan fick jag hjälp med rehabilitering
av mina ryggproblem och en inblick i hur man jobbar med
en dator. Jag har sedan dess jobbat som kanslist, först åt
Reumatikerdistriktet och nu PRO-distriktet, vilket jag
hoppas kunna göra fram till min pension.
På något sätt blev det så att jag under våren 2002
träffade en person från Undrom och i oktober flyttade
jag hit. Vi blev en familj med villa, barn, hund och katt i
vårt nya samboliv. Jag fick frågan av många vänner: ”Men
hur törs du flytta så här snart, ni har just träffats!? Du vet
ju inte vad du får!” Mitt svar var: ”Om jag inte trivs kan jag
väl flytta en gång till!” Och jag bor fortfarande kvar...
Min äldsta dotter, som är 37, jobbar som lastbilschaufför
och kör inne i Stockholm för tillfället. Dotter nummer två
är 34 och bor i Malmö med sin man och mina två barnbarn
Elin, fyra år, och Alvin, ett år. Min son Göran bor i Hällsjö,
utanför Matfors. Han blir 32 och jobbar åt ONE med att
bygga och serva högspänningsgator och liknande.
Förutom familjeliv och alla barn har
jag varit engagerad i många olika föreningar, allt från Hem & Skola, skolpolitik
och annat som intresserat mig. Jag trivs
jättebra i Undrom och kommer att bo
kvar så länge kroppen och hälsan tillåter.

Birgitta Byman, Kalknäs
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Även för butiksinnehavaren Liselott Schöllin kändes butikens namnbyte lite ovant i början.

Handlar´n har bytt namn till Direkten
örst hette butiken Konsum, sedan blev den Handlar´n, för att i dagarna ha döpts om till Direkten. Vi talar nu givetvis om det namnbyte som vår kära butik i Undrom alldeles nyss har genomgått. Ett namnbyte som blev en naturlig följd av att det blev för dyrt för butiken, p g a
minskad omsättning, att fortsätta vara ansluten till Handlar´nkonceptet. ”Det blev en ohållbar situation för oss, eftersom vi inte hade full bestämmanderätt över butiken och därför bl a påtvingades
kampanjer som vi inte var intresserade av. Dessutom blev svinnet stort, eftersom vi var tvungna
att ta hem alltför stora kvantiteter av vissa varor”, berättar butiksinnehavaren Liselott Schöllin.
Direkten består av kiosker och en handfull småbutiker som gått samman och bildat Direktenkedjan.
Enligt Liselott kommer kunderna inte att märka någon större skillnad i sortimentet, eftersom Axfood kommer att fortsätta leverera en stor del av det. ”Vi räknar dock med att
vårt frukt- och grönsakssortiment kommer att bli bredare”, menar Liselott, som helt och hållet ser positivt på det
nya konceptet.
En annan sak som Liselott tycker är positivt, är det
faktum att butiken har blivit godkänd som servicepunkt
av kommunstyrelsens arbetsutskott. En stor grupp ledamöter kom på studiebesök till butiken och det visade sig
vara allra första gången som man gjorde ett sådant besök.
Fem kriterier behövde uppfyllas för att butiken skulle bli
godkänd, nämligen att den skulle kunna erbjuda:
Utkörning av varor Turistinformation Fikamöjlighet Kunddator med skrivare Tre aktiviteter per år
Beslutet gäller i tre år och innebär ett årligt bidrag på
50 000 kr. En stor del av årets bidrag fick dock lov att användas till de investeringskostnader som det hela förde
med sig.
av Rolf Ronestjärna Liselott räknar med bredare grönsaker.
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Övergången till Direktenkedjan får positiva konsekvenser för byns egen butik
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Paret Per Rosengren Gybo och Sandra Gybo upplever att de har funnit platsen där de ska bo.

Per och Sandra i Offer känner
att de äntligen har hittat hem
Deras flytt till Boteå var framförallt en frukt av Boteås Husgrupps vänliga bemötande
e flesta av bygdens ungdomar flyttar och återvänder sällan eller aldrig till hembygden,
förutom för att kanske hälsa på familj och vänner. Därför är det givetvis extra roligt när
de, som en gång flyttat, väljer att flytta hem igen. Sandra Gybo är en sådan person, även
om hon kanske inte stämmer exakt in på den ovannämnda beskrivningen.
Sandra berättar att hon för första gången såg dagens ljus på Sollefteå BB och att hon växte upp i
Björksjön. I sexårsåldern flyttade hon med sin mamma och lillebror till Svenstavik, ca sex mil söder
om Östersund. När många av hennes skolkamrater valde att gå i gymnasiet i Östersund, så valde
Sandra istället att flytta till Båstad, för att där gå på textil- och designprogrammet. ”Jag har alltid
varit intresserad av kläder och design”, förklarar hon. Därefter flyttade hon till Avesta och gick där
först en terminsutbildning i vävning, på en folkhögskola, och fortsatte därefter två terminer på friluftsledarlinjen, med inriktning på hantverk. 2010 flyttade hon till Göteborg för att läsa etnologi på
universitetet. Året därpå träffade hon Per, de blev strax ett par och flyttade därefter tillsammans till
Tjörn. 2012 gifte de sig och året därpå välsignades de med lille Elis.
Per berättar att han är född och uppvuxen i Piteå. Efter gymnasiestudier (elprogrammet), militärtjänst och även vidare studier i Luleå fick han slutligen jobb som kabeltekniker i Vänersborg.
Både Sandra och Per berättar att de hela tiden har känt en dragning att flytta norröver. ”Vi ville båda norrut, eftersom vi båda hade våra familjer där”, konstaterar de tillsammans. Dessutom saknade
de den norrländska naturen och vintrar med snö och kyla. När därför Sandra , vid avslutad utbildning
sommaren 2014, fick jobb som textilkonservator på Textilarkivet i Sollefteå, så var det givetvis
självklart att flyttlasset fick gå norrut. ”På Textilarkivet tar jag hand om föremålen och ser till att
dom mår bra och jag är också med och sätter upp olika utställningar”, berättar hon. Under hösten hade Per jobb som fibertekniker hos ett företag i Ramsele. Just nu är han arbetssökande, men
han har gott hopp om att få jobb inom sitt kompetensområde, som i allra högsta grad är säsongsbetonat.
4

Inledningsvis hamnade Sandra och Per i en lägenhet, på f d pensionärshemmet i Björkå, vilket
kanske inte var så märkligt, eftersom Sandras pappa, Lennart Gybo, bor där (se Botebladets sommarnummer 2004, som finns att köpa hos prenumerationsavdelningen). Men inom sig bar de en gemensam
längtan efter något eget. Via tips fick de höra talas om Boteå Husgrupp och tog därför kontakt med
Lennart Johansson, som redan samma kväll lastade in dem båda i sin bil och körde Boteå runt i
flera timmar för att visa de lediga hus som fanns. Väl hemma från rundturen tittade Sandra och Per
förundrat på varandra, närmast chockade över det vänliga bemötandet från Lennart. ”Det hade stor
betydelse för oss och vårt beslut att flytta till bygden”, konstaterar de. I september köpte de huset i
Offer och i november flyttade de in. ”Det känns som om vi har landat. Det är här vi har tänkt att vi
ska bo och det här ska vara vårt hemma”, fortsätter de. Båda ser med spänning fram emot vad framtiden har att erbjuda och att få lära känna och komma in i bygden. ”Det verkar vara en bygd med
driv och att det finns en gemenskap som man kan komma med i”, säger Sandra till avslutning.
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av Rolf Ronestjärna
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Per Rosengren Gybo och Sandra Gybo med sonen Elis, som ska bli storebror i augusti.

Just nu finns ett mindre antal hus i Boteå ute till försäljning på nätet. Se www.botea.se för vidare info.

Boteå Husgrupp söker lediga hus
Hela bygden är en vinnare när de tomma husen befolkas med nya människor
oteå var den församling i Sollefteå kommun som under fjolåret hade den största befolkningsökningen. Sedan flera år tillbaka har ett målmedvetet arbete lagts ned för att profilera
och lyfta fram bygden, så att fler människor väljer att bosätta sig i Boteå. I bräschen har Boteåparlamentet, via Boteå Husgrupp, gått och husgruppens uthålliga arbete har då och då gett resultat.
Därför finns det ett ständigt behov att få information om hus som är till salu och hus som förväntas bli
till salu. Kontakta därför gärna Boteå Husgrupp när och om Du får nys om sådant (se sidan 19 i detta nummer)!
av Rolf Ronestjärna
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Stockholmarna Lasse och Marianne Sjöström återvänder så ofta de kan till sitt sommarparadis i Valla.

Lasse och Marianne Sjöström
återvänder alltid till Boteå
Lasse och Marianne föredrar lugnet i Valla gentemot stressen i Stockholm
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å och då råkar Botebladets redaktör springa ihop med människor med påfallande okända
och odentifierbara ansikten. För det mesta repar han mod och frågar om personerna ifråga
av en händelse råkar vara bosatta i bygden. De gånger svaret blir jakande, vaknar givetvis
hans reporteralterego till livs. Så var även fallet när han var på plats på Handlar´n för att dokumentera valet till Boteåparlamentet och där stötte ihop med två personer som sedan många år visade
sig ha varit sommarboende i Valla.
Ett par dagar senare får redakören förmånen att göra ett hembesök hos personerna ifråga, näm-

Marianne och Lasse Sjöström bjuder på nygräddade våfflor i sitt ganska nyrenoverade kök.
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ligen Lasse och Marianne Sjöström, till vardags hemmahörande i Enskede. Efter en inledande tur
på ägorna tar vi plats i det ganska nyrenoverade köket, där Marianne har dukat upp med nygräddade
våfflor med grädde.
Lasse berättar att han är född och uppväxt i Solna och att han i ungdomsåren utbildade sig till
snickare och under ca sju år kom att jobba på olika byggen. 1973 startade han företaget Lars Sjöströms Byggservice. 63 år gammal gick han i pension, men han har fortfarande kvar firman och då
och då åtar han sig jobb. Även Marianne är född och uppväxt i Stockholm. Efter att ha utbildat sig
till förskolelärare kom hon att inledningsvis jobba med barn i åtta år. Därefter jobbade hon som
arbetsledare i tjugo år inom barnomsorgen och de sista tio åren jobbade hon som inspektör, där hon
inspekterade pedagogiken inom förskolorna. 60 år gammal startade hon eget och blev konsult inom
det arbetsområde hon hade verkat tidigare. Tillsammans har Lasse och Marianne sönerna Niklas
och Jonas, födda 1973 och 1974, båda bosatta i Stockholm.
Lasse berättar vidare att huset i Valla ursprungligen byggdes av hans gammelfarfar Isac Hedqvist,
som invandrade från Vasa i Finland någon gång i slutet av 1800-talet. Lasses mamma, Gerda, kom
att växa upp hos sina farföräldrar och fastrar i Valla. Som sjuttonåring flyttade hon till Stockholm,
där hon sedermera träffade och blev tillsammans med den f d Undromsbon Gösta Sjöström. När
farföräldrarna föll ifrån tog en av Lasses fastrar över huset. Av en händelse hette hon också Gerda
och lystrade även hon till efternamnet Hedqvist.
Under uppväxtåren tillbringade Lasse för det mesta somrarna i Boteå och när Lasse och Marianne
blev ett par i mitten av 60-talet återupptog de den traditionen och kom att besöka Valla i princip varje sommar. När Gerda Hedqvist inte längre orkade bo kvar i huset, så föll det sig naturligt att Lasse
och Marianne fick ta över det. Efter det att Gerda gick bort 1993, så har Lasse och Marianne tillbringat varje sommar i Valla och Lasses mamma brukade också följa med så länge som hon orkade.
Ibland har de även firat jul och påsk i huset. ”Det blir väl en ca fyra till fem besök per år, bl a åker
vi upp och plockar lingon”, berättar de. ”Vi trivs jättebra här i vackra Boteå. Det är så lugnt och
rofyllt här och det känns bra för själen att vara här”, konstaterar de lyriskt. Men vistelserna i Valla
har långt ifrån bara handlat om ro och vila, för paret har under åren moderniserat och totalrenoverat
huset och det är en verklig fröjd att se hur fint och trivsamt de har fått till det. ”Det har varit mycket
jobb, men det har också varit roligt!” Den goda grannsämjan är också något som de uppskattar
mycket och att de har släkt i bygden gör givetvis inte saken sämre. Lasse är och var t ex syssling med
den inte helt okände Bert-Olov Bostedt och den tidigare bortgångne Gunilla Häggström (tidigare
ägaren av livsmedelsbutiken i Undrom).
av Rolf Ronestjärna

Lasse och Marianne Sjöström har tillbringat i princip varje sommar i Boteå de senaste femtio åren.
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Trots att Thailand var intressant och spännande, så kunde det ändå inte mäta sig med Boteå.

Matilda Strand testade att gå i
THAILAND
skola i Thailand
Matilda tillbringade sex veckor på
Svenska skolan i Kamala på Phuket
et torde vara en hel del människor som
brukar drömma sig bort till sol och värme under de långa vintermånaderna.
Vissa gör också slag i saken och förverkligar sina drömmar. Låt mig få presentera en sådan person, nämligen Matilda Strand, till vardags hemmahörande i Arlom. Matilda hade nämligen förmånen att få besöka och gå i skola i Thailand
under sammanlagt sex veckor under den gångna
våren. Men låt oss inte gå händelserna i förväg.
Matildas mormor och låtsasmorfar, Anneli
och Björn Näsman, har under ett antal vintrar
hyrt lägenhet på ön Phuket i södra Thailand och
Matilda och hennes familj har vid ett par tillfällen hälsat på dem därborta. Vid en av Annelis
och Björns promenader råkade de passera en
anläggning som väckte deras intresse; nämligen
Svenska skolan i Kamala. Tänk om Matilda
kunde komma till Thailand och gå på Svenska
skolan några veckor! Efter att ha informerat sig
om skolan och dess policy presenterade de sin
idé för Matildas föräldrar, Richard och Kristina, och även för Matilda, som samtliga nappade
på idén. ”Jag var i och för sej lite tveksam först,
eftersom jag tyckte att sex veckor lät som en
8

Statsskick: Konstitutionell monarki - militärjunta
Yta: 513 000 km2
Huvudstad: Bangkok (ca 8,3 milj invånare 2010 Ca 14,6 miljoner i storstadsområdet)
Högsta berg: Doi Inthanon (2 576 möh)
Invånarantal: 69,5 miljoner (2011)
Invånare/km2: 133
Naturlig befolkningsökning: 0,6% (2010)
Medellivslängd: Kvinnor 78 år & män 71 år
Religion: Buddhister (94%), muslimer (4%)
Läs- & skrivkunnighet: Ca 94%
BNP/invånare: Ca 63 000 kr (2013)
Naturtillgångar: Timmer, bly, zink, gummi & naturgas
Viktigaste exportvaror: Datorer, kläder, ris & gummi
Valuta: Baht
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lång tid att vara ifrån Matilda”, säger Richard, som dock samtyckte när han fick vänja sig vid tanken. Dessutom skulle man ju ha regelbunden kontakt med varandra över Skype.
Svenska skolan i Kamala, som har thailändsk skollicens och är godkänd av Skolverket i Sverige,
är en skola som riktar sig till barn till svenskar som bor i Thailand eller som tillbringar kortare eller
längre tid där. Undervisningen, som sker på svenska, med behöriga lärare från Sverige, följer den
svenska läroplanen och man tar emot elever från förskolan upp till årskurs nio. Undervisningen är
individuellt anpassad för de elever som stannar en kortare period. Så blev också fallet för Matilda,
som fick med sig skolböcker och en studieplan från Kalknäs skola, där hon vanligtvis håller till.
Hur var det då att komma till Thailand och gå i skola där? ”Det var en härlig känsla att ena dagen vara i Sverige och andra dagen vara på andra sidan jordklotet! Snö ena dagen och nästa dag
palmer och 30 grader varmt!”, berättar Matilda. Skoldagarna visade sig vara lika långa som hemma och Matilda fick jobba med de uppgifter som hon fått med sig hemifrån. Rasterna tillbringade
man oftast inomhus, eftersom det var så varmt ute. Idrottslektionerna blev därför lite extra tuffa, men
en dag i veckan höll man idrottslektionen vid ett Tsunamimonument på stranden och dagen avslutades med bad i havet. Lunchen intogs utomhus och maten tillagades av inhemsk personal. Så var och
varannan dag bestod menyn av kycklingrätter, på thailändskt vis, även om det ibland bjöds på svensk
mat. ”Så man saknade verkligen maten på Kalknäs!”, konstaterar Matilda och tillägger att hon
även saknade lärarna och kompisarna därhemma, även om hon kom att få en del nya kompisar. Speciellt blev hon bra kompis med en thailändsk tjej, som visade sig ha flyttat till Sverige med sin mamma när hon var liten. Matilda och hon har idag kontakt med varandra över nätet.
Efter skoldagen softade Matilda för det mesta vid poolen. Men hon fick också möjlighet att göra en del utflykter. Tillsammans med Anneli och Björn besökte hon t ex världens största Buddastaty.
”Det var en stor upplevelse!”, minns hon. Med skolan gjorde hon även en utflykt till Butterfly Garden med en stor samling av exotiska fjärilar. Man besökte även ett tempel och gavs där möjlighet
att intervjua en munk. Med mamma Kristina och storebror Ludvig, som kom till Thailand de två
sista veckorna, besökte hon Phuket Fantasea Show, som bl a kan ståta med världens största bufférestaurang, med plats för 4 000 matgäster. Det var en maffig show om Thailands historia och innehöll bl a elefanter och avancerad pyroteknik. Innan showen fick publiken även möjlighet att bekanta
sig med elefanterna. ”Det var jättekul att få vara i Thailand och speciellt få se och uppleva det
thailändska samhället. Fast borta bra, men Boteå är ändå bäst!”, summerar Matilda sin spännande
vistelse i Thailand.
av Rolf Ronestjärna

Arlomstjejen Matilda Strand köpte bl a en vacker kimono i samband med sin vistelse i Thailand.
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Boteåborna Britta Björsell och Claire Sjölander tog vara på möjligheten att lämna lite kläder.

Premiär för miljömedveten
Klädbytardag i Botatonhuset
Begagnade klädesplagg i mycket gott skick bytte ägare i likaledes gott skick
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aturskyddsföreningen är en ideell och partipolitiskt obunden förening som först och främst
arbetar med natur- och miljöfrågor. Föreningen är uppdelad i 24 länsförbund och 275 kommunkretsar och har idag drygt 220 000 medlemmar. Föreningen, som bildades 1909, arbetade till en början med att försöka skydda olika djurarter och naturområden. I takt med att miljöproblemen har ökat, så har även föreningens verksamhet förändrats. Bl a var man med och drev fram
stora delar av den moderna miljölagstiftningen och man bidrog även till att myndigheten Naturvårdsverket bildades 1967.
För sjätte året i rad har Naturskyddsföreningen anordnat en rikstäckande s k Klädbytardag.

Förre Boteåbon Claudia Persson-Linde var väldigt positiv till Klädbytardagen i Botatonhuset.
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Tillfället var som upplagt för lite galghumor.

Mellan klädbytena serverades det gokaffe.
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Vid fjolårets Klädbytardag bytte drygt 32 000 plagg ägare runt om i landet och i år förväntades det
rekordet att slås med råge, då det idag är väldigt inne med secondhandkläder.
Enligt uppgift inhandlar genomsnittssvensken ca 15-20 kg kläder och textil per år. Givetvis går
det åt stora mängder vatten, kemikalier och energi vid odling av bomull och vid produktion av kläder. T ex går det åt ca 10 000 liter vatten för att odla bomull och tillverka tyg till ett par vanliga jeans.
Att förlänga livslängden på kläder, genom att återanvända dem, innebär m a o en stor vinst för miljön. Förutsatt att de bytta plaggen, under fjolårets satsning, ersatte inköp av nya plagg, bidrog alla
klädbytare med en enorm resursbesparing, nämligen: 22 ton kemikalier, 122 ton koldioxid och 81
000 kubikmeter vatten.
Årets Klädbytardag anordnades lördagen den 18:e april och i Botatonhuset i Kalknäs hölls länets enda Klädbytardag. De som deltog vid Klädbytardagen, hade med sig fem rena och hela kläder, som man hade möjlighet att byta mot fem andra. De kläder som blev över vid dagens slut skänktes till Erikshjälpen i Sollefteå. Initiativtagare till arrangemanget var Boteåborna Kristina Strand
och Laila Lindholm, med kulturföreningen Botaton i ryggen. Kanske blev inte tillströmningen av
folk så stor som de båda hade hoppats på, men det var ändå ett antal Boteåbor och en del folk utifrån som kom och gjorde en fin insats för miljön. Deras tanke är dock att kunna återupprepa arrangemanget nästa år, med en förhoppning att ännu fler Boteåbor ska vilja vara med och bidra till en bättre miljö.
av Rolf Ronestjärna

Laila Lindholm och Kristina Strand bjöd tillsammans in till Klädbytardagen i Botatonhuset.
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Undroms IF kunde utan större svårighet vinna inledningsmatchen mot Bjurholm IF.

Undroms IF lyckades ta sig till
final i den egna fotbollscupen
Årets upplaga av Altins Cup avgjordes under förhållandevis fina förhållanden
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en 33:e årgången av Altins Cup avgjordes lördagen den 18:e april på Nipvallen i Sollefteå.
Årets turnering hade lockat sammanlagt åtta lag, som delats in i två grupper. Efter en bekväm 3-1 seger mot Bjurholm, i inledningsmatchen, blev det mållöst för Undroms IF i matchen mot Forsmo, för att avslutningsvis vinna med 2-1 mot Sidensjö, efter en avgörande straffräddning i sista spelminuten av duktige keepern Sebastian Strömberg. Som gruppvinnare ställdes Undroms IF i semifinalen mot ÅFF P99, där värdlaget kunde glädja sig åt en 3-0 seger. Givetvis fanns
det en viss förhoppning hos Undroms IF, inför finalen mot Frånö SK, att än en gång kunna ta hem

Boteåprofilen Tommy Åhlin gjorde under dagen en mycket uppskattad insats som matchspeaker.
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HEMMAMATCHER SÄSONGEN 2015
Maj
17 Lugnviks IF
27 Anundsjö IF 3
Juni
3 Väija/Bollsta/Nyland 3
14 Älandsbro 2
Juli
3 Forsmo IF
Augusti
2 SLH United 2
22 Hägglunds IoFK
September 12 KB 65 2
26 Husum/Arnäs
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den egna cupen. Tyvärr visade sig dock motståndarna Frånö SK vara något nummer för stort,
fastän Undroms IF, drabbat av både avhopp
och skador, kämpade heroiskt i finalmatchen.
När domaren blåste i sin pipa, kunde spelare
och publik bara konstatera att det stod 0-2 på
anslagstavlan. Glädjen gick inte att ta miste på
hos spelarna i Frånö SK.
Sammantaget borde dock spelare, ledare och
frivilliga matchfunktionärer i föreningen ha varit
ganska nöjda med sin insats. Arrangemanget blev
nämligen åter en succé, mycket tack vare att vädrets makter någorlunda behagade stå på deras
sida den här gången. Det är bara för Botebladet
att ta av sig hatten!
Nu väntar nya utmaningar för Undroms IF,
för den 6:e maj har laget seriepremiär borta mot
Husum/Arnäs och den 17:e maj står Lugnviks
IF för motståndet i lagets första hemmamatch
på Bohedsvallen i Undrom. Notera gärna att föreningens sponsorer bjuder på inträdet till A-la- Lagledaren Stefan Strandberg var samlad inför start.
gets hemmamatcher under året (förutom vid kvällsmatchen den 4/7).
av Rolf Ronestjärna
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Altins Cup bjöd på fin och underhållande fotboll.

Bl a Karin Ronestjärna, Britt-Inger Sjölander, Cecilia Sundström och Ann-Britt Edfors hjälptes åt med serveringen.
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Boteå Skoterklubb är en livaktig förening där medlemmarna hjälps åt att bedriva verksamhet.

Boteå Skoterklubbs verksamhet
vändersigintebaratillskoterägare
oteå Skoterklubb bildades
2005 och är en ideell förening, där styrelsen och en
del medlemmar sköter om både leder och anordnar träffar. Ett av klubbens årligt återkommande arrangemang har under många år varit Tannsjöträffen. I fjol och i år tvingades
man dock att ställa in den p g a snöbrist, men tanken är att ta upp den
igen. Varje år anordnar klubben en
familjeträff med försäljning av hamburgare och fika. I samband med den
har man också en del aktiviteter för
barnen.
Skoterklubben har omkring 70
km leder som man behöver under- Sekreterare Marlene Fahlén och ordförande Ulf Lhådö.
hålla. Under sommarhalvåret handlar det om röjning och att t ex bygga broar och på vinterhalvåret
rör det sig om sladdning av leder i den mån det finns snö. Klubben har under åren placerat ut vindskydd på flera platser längs lederna, där man kan stanna till för vila eller för korvgrillning. Ibland
är det full fart runt vindskydden. Men eftersom allt arbete inom skoterklubben sker ideellt, så är man
helt beroende av inkomster från medlemskort och från försäljningen på träffarna. Medlemsantalet
har varit förhållandevis lågt, ca 25 medlemmar inklusive familjemedlemmar, men i år har antalet
medlemmar ökat något, mycket kanske tack vare den pubkväll som arrangerades i Sunnersta Folkets Hus den 14:e februari (se Botebladets vårnummer 2015 på www.botea.se).
Söndagen den 15:e mars höll Boteå Skoterklubb sitt årsmöte i Botatonhuset. Till ordförande i
14
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Den snöfattiga vintern inverkade menligt på Boteå Skoterklubbs verksamhet
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mötet valdes Ulf Lhådö, medan Marlene Fahlén utsågs till sekreterare.
Efter att kassör Martin Åslund redovisat den ekonomiska rapporten fick
styrelsen ansvarsfrihet.
Via verksamhetsberättelsen kunde man konstatera att verksamheten
på snö hade gått lite på tomgång under året p g a snöbrist. Familjedagen, vid det nyuppsatta vindskyddet Skoterklubbens årsmöte i Botatonhuset var ganska välbesökt.
i Lännäs februari, blev dock en succé (se Botebladets vårnummer 2014
på www.botea.se). På samma sätt det
egna arrangemanget GTM Water
Challenge, med tillhörande Strandfest, som lockade storpublik i juli
(se Botebladets höstnummer 2014
på www.botea.se).
Det bestämdes även att medlemsavgiften för 2015 kommer att uppgå
till 100 kr för enskilda och 200 kr
per familj. Tilläggas bör är att man
absolut inte behöver vara skoteråkare för att stötta föreningen ekonomiskt via medlemskap. En hel del
bybor brukar nämligen använda de
fina skoterlederna för både skidåkning och promenader. Medlemskort
finns bl a att köpa hos Direkten i Undrom.
av Rolf Ronestjärna Per-Åke Göransson omvaldes till klubbens ordförande.

Boteå Skoterklubbs nya styrelse består av Marie Sjögren, Martin Åslund, Peter Sjögren, Marlene
Fahlén och Robert Ekström. Fattas på bilden gör ordförande Per-Åke Göransson.
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Bernt Bolin

Bernt Bolins liv har präglats av
hans stora jakt- och travintresse
I detta nummer av Botebladet porträtteras Stöndarbon Bernt Bolin
om redaktör för Botebladet har man förmånen att få träffa
en hel del intressanta och spännande människor. Det är
egentligen det som är själva behållningen med allt slit.
Stöndarbon Bernt Bolin har, tillsammans med några ytterligare
bybor, länge stått högt upp på önskelistan. Det blir ett givande
och trevligt besök och förhoppningsvis också dito artikel.
Bernt föddes på årets sista dag 1939 och han kom att växa
upp i Stöndar tillsammans med Bruno, sin två år äldre bror

FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
- Jaktkläderna.
Sån är jag:

Sån
är jag:
- Jag har alltid
- Enligt frugan är jag bra och
hon brukar aldrig ha fel.
Tre föremål jag skulle ta med
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Tre
föremål jag skulle ta
mSågverketdarbete
med
till en öde ö:
vävstolen.
- Jakthundar. och ett vapen.

Bernt kan se tillbaka på några lyckosamma år som travhästägare.
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Jag
blir glad när:
jag träffar barnbarne..
- Barn och barnbarn kommer
och hälsar på.
Någon jag gärna vill träffa:
- Min far, mor och farmor.

(se Botebladets sommarnummer 2013 på www.botea se). Vid tolvslaget, senare samma dag, lästes
förresten dikten Nyårsklockan av skådespelaren Arnold Sjöstrand vid nyårsfirandet på Skansen.
Föräldrarna Gustav och Hillevi var båda jord- och skogsbrukare, med anor från en gammal jordbrukarsläkt som bodde och verkade i Boteå i slutet av 1600-talet, och på deras gård fanns dryga
halvdussinet mjölkkor, ett antal hästar och till husbehov en slaktgris och några höns. På gården
fanns det alltid en mängd göromål att ta itu med och Bernt och Bruno fick redan som unga lära sig att
hjälpa till, speciellt sommartid. ”Det fanns hela tiden nåt att hjälpa till med. Mamma och pappa
var väldigt snälla och det kändes bra att få hjälpa dom”, berättar Bernt och konstaterar att det enbart var positivt att få lära sig att hjälpa till och att han har haft nytta av det hela livet. I tonåren fick
han även vintertid köra timmer på pappans ägor.
Men tillvaron handlade inte bara om jobb utan det gavs även rika tillfällen till lek och rekreation.
På somrarna badade man i Högforsån, en bit nedanför kraftverket, och i Lillån. Vattendragen inbjöd
också till fint fiske; i Tannån och Gunnån kunde man t ex fånga bäckforell och i sjöarna och tjärnarna
i området kunde man få gädda och aborre. Hemmavid roade man sig bl a med att bygga kojor, på intilliggande Uvberget, och red på gårdens hästar. Just intresset för hästar har följt Bernt under hela
livet, men det får vi återkomma till om en liten stund. I unga år väcktes också ett jaktintresse hos
Bernt och redan som 13-åring började han att jaga småvilt. Det återkommer vi också till lite senare i
intervjun.
Sina första sex skolår tillbringade Bernt på Offers skola och sjunde klass på Kalknäs skola.
Men ungefär halvvägs in på läsåret drabbades han av ledgångsreumatism med svår värk. Det gick
så långt att han hamnade i rullstol och att läkarna inte trodde att han skulle bli frisk. Men efter ett
halvår vände sjukdomsförloppet, som genom ett under, och med tiden blev han helt återställd.
Efter avslutad skolgång kom han att hjälpa till hemma på gården under några år. I 17-årsåldern
fick han jobb på sorteringsverket i Sandslån, där han kom att jobba i fyra år. Därefter började han
hos Styrnäs Planering AB, som bl a byggde skogsbilvägar, och vi är nu framme vid året 1960. Efter
ett par år fick han jobb som livdjursförmedlare hos Nedre Norrlands Slakteriförening i Sollefteå.
Ganska snart utbildade han sig till slaktare och kom framledes att åta sig olika slaktuppdrag i byarna
omkring. Mellan åren 1964-1970 kom Bernt att jobba hos firman Göran Jakobsson Hästtransport,
en tid som han minns tillbaka på som den bästa när det gäller det yrkesmässiga. Tyvärr blev han
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forts. nästa sida

Bernt Bolin har haft stor hjälp av sin Finnstövare under sina många jaktäventyr i Boteås skogar.
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sjuk och fick gå sjukskriven ett helt år. Därefter hann Bernt också med en kort sejour hos Skånska
Cementgjuteriet (idag SKANSKA), där han jobbade som diversearbetare, och hos Boteå kommun,
där han sysslade med markundersökningar, innan han till slut hamnade hos Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som hade en försöksstation i Offer. Där kom han, under åren 1974-2005, att jobba
med omfattande och aldrig sinande analyser och utprovningar fram till dess att han gick i pension.
Så långt när det gäller hans yrkesmässiga karriär.
Bernt har förblivit Stöndar och bygden trogen och det var också i Stöndar som han, precis som
en hel del andra giftaslystna Boteåpojkar, fann sin livskamrat. Det var nämligen på Stöndars Lanthushållsskola som Bernt träffade och blev tillsammans med sin Britt-Marie, som var där som elev.
Ganska direkt förlovade de sig och vi skriver nu året 1963. Inledningsvis bodde paret i Multrå, men
flyttade 1970 till ett torp på Kyrkvägen i Undrom (övertogs senare av Rolf och Margareta Svensson). 1976 fick Bernt möjlighet att ta över fädernegården i Stöndar. Dessförinnan hade också familjen hunnit utökas med ett par barn, nämligen med sonen Roger 1970 och dottern Helen 1973. Roger
bor kvar i Stöndar, med sambo och två barn, och jobbar för One i Sollefteå, medan Helen, tillsammans med sambon, driver ett jordbruk i Enköpingstrakten. Även hon har två barn. Tjugotre år efter
Bernts och Britt-Maries förlovning tyckte dock Britt-Marie att det kunde vara på tiden att de gifte
sig och så blev det.
Bernt har alltid varit något av en friluftsmänniska och hästar och jakt har varit hans två stora intressen i livet. När det gäller det förstnämnda, så har det kanske först och främst handlat om trav. Redan som tonåring ägde han sin första travhäst och ett antal travhästar har sedan dess, under årens
lopp, passerat i revy på gården i Stöndar. Som kusk har han själv rönt vissa framgångar, med åtminstone fem segrar, under den period som han från och till körde. Särskilt hästarna Solde, Lyvin och
Jacken förtjänar att omnämnas. Idag finns fyra hästar på gården, varav två unghästar för inlärning.
Bernts stora häst- och travintresse har också gjort att han är och har varit medlem i många olika föreningar inom det området. Han har även suttit som bandomare under ca 15 år och från och till varit
med i Bandomarnämnden sedan i mitten av 1960-talet. Jakten har, som sagt, också varit en väldigt
viktig del i Bernts liv och då kanske speciellt älgjakt. ”Jag har nog fällt åtminstone hundratalet älgar under åren, med en sextontaggare som kronan på verket. Först som hundförare, med mina egna hundar, och dom fem senaste åren sittande på älgpass”, konstaterar han och berättar vidare att
det inte bara är själva jagandet i sig som är tjusningen, utan även naturupplevelsen och kamratskapen
i jägarlaget. Så vitt han vet, är han den person, med sina totalt 62 år i jaktlaget, som har varit med
längst i Boteå Övre Viltvårdsområdes jaktlag.
Bernt har på sistone fått kämpa med lite vacklande hälsa. Redan 2007 kunde läkarna konstatera
att han hade en förträngning i ryggmärgen. Men eftersom en operation var förenad med risk, så valde
man att tillsvidare avstå. I höstas drabbades han dock plötsligt av förlamning i benen och fick opereras akut i Umeå. Operationen gick bra! På julafton 2014 kom dock nästa dråpslag, när Bernt drabbades av en stroke. Tacksamt nog var den lindrig och han börjar nu så sakteliga återhämta sig, även
om tröttheten ofta gör sig påmind.
av Rolf Ronestjärna

Bernt Bolin har alltid trivts i Boteå och har också uppskattat den goda grannsämjan i bygden.
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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 180 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 tre lediga tvåor i annexet på Vallänge (enligt
Solatums hemsida den 1/6). Kolla gärna med Solatum på 062068 28 50. Likaså finns det tre lediga tvåor på f d pensionärshemmet i Undrom. Kontakta 070-204 13 11 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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Boteås notarius publicus Göran Hällström flankerad av rösträknarna Eva Hällström och Pia Hedberg.

Två nya ledamöter valdes in i det
nedbantade Boteåparlamentet
Bygdens byalag Boteåparlamentet vill vara med och bidra till att bygden utvecklas
örhoppningsvis undgick det inte någon att det genomfördes val till Boteåparlamentet sista
veckan i april. Vid Boteåparlamentets byating i höstas beslutades, via en stadgeändring, att
minska antalet ledamöter i Parlamentet från femton till nio. Tyvärr har det nämligen visat sig
vara allt svårare att inför varje val, som äger rum
vartannat år, få bybor att vilja låta sig nomineras.
Vi i Parlamentet hoppas dock att fler vill vara
med och göra något för allmännyttan i bygden,
Anders Bergman, Björkå*
även om ens namn nu inte råkade finnas med på
Lars Blomén, Grillom
nomineringslistan den här gången.
Birgitta Byman, Kalknäs (suppleant)
Valet ägde, som tidigare berättats, rum sista
Pia Hedberg, Holm
Gunilla Johansson, Grillom (suppleant)*
Pernilla Landberg, Törsta (suppleant)
Ulf Lhådö, Grillom
Laila Lindholm, Sunnersta
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Magnus Nordenmark, Sunnersta

Susanne Rantakokko och Ulla Nylander röstade vid Rixdan.
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Samuel Pettersson, Undrom (suppleant)
Rolf Ronestjärna, Undrom
Ann-Katrin Tjellén, Undrom
Ingrid Viking, Kalknäs
Lena Zetterlund, Björksjön (suppleant)

*Nya ledamöter

Anders Ölund röstade hos Ulf Lhådö.
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fre- och lördagen i april, utanför butiken i Undrom,
där Bernt Bolin, Ulf Lhådö och Ingrid Viking höll
i valurnan, och vid Valborgsmässofirandet i Björkå, där Pia Hedberg och undertecknad valarbetade. Valdeltagandet visade sig bli något lägre än
i fjol och när väljarna har fått säga sitt, kan man
konstatera att nya Boteåparlamentet kan glädja
sig åt två nya styrelsemedlemmar, varav den ena
ordinarie. Dessa tillträder dock först vid byatinget
i oktober.
av Rolf Ronestjärna Ann-Charlotte Agrell röstade hos Bernt Bolin.

Martina Kanon röstade hos Ingrid Viking.

Prenumerationskostnaden
för Botebladet har höjts
Även en förändring när det gäller
prenumerationsperioden har skett
et är Posten i Sollefteå som ombesörjer utlämningen av varje nummer av Botebladet. I samband med
förra inlämningen av tidningen fick undertecknad besked om att möjligheten att skicka föreningspost har upphört och att därmed
kostnaden för utskicket till Botebladets prenumeranter i fortsättningen kommer mer än
fördubblas.
Efter samtal i Boteåparlamentet togs därför beslutet att höja prenumerationsavgiften
från 130 kr till 180 kr. Den nuvarande avgiften har varit densamma sedan 2004, så det
började kanske ändå bli dags för en höjning...
För att underlätta hanteringen med prenumerationerna, tog Parlamentet även beslut om att låta prenumerationsperioden vara januari-december för alla. Varje prenumerant kommer att få ett personligt meddelande när det börjar bli dags att förnya sin
prenumeration.
av Rolf Ronestjärna
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En gång per år ger sig Boteåborna tillåtelse att frossa loss på bakverk av allehanda slag.

Boteås traditionsenliga Kakfrossa hölls i Sunnersta Folkets Hus
Kakfrossan riktar sig framförallt till de nyinflyttade
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oteåparlamentets årliga Kakfrossa har
blivit ett uppskattat inslag i Boteåbornas
vardag. Årets frossa var kanske inte riktigt
lika välbesökt som tidigare års, men de som hade
tagit sig till Sunnersta Folkets Hus, lördagen den
14:e mars, fick i alla fall möjlighet att avnjuta ett
dignande kakbord med dryga 30-talet olika bakverk. Som vanligt var det generösa bybor som hade varit med och bakat och de asylsökande som
fanns på plats tycktes trivas bra. Det fanns möjlighet att skänka en slant till Botebladet och det kom
Överblivna kakor skänktes till kyrkans auktion. in totalt 1 476 kr.
av Rolf Ronestjärna

Både den äldre och den yngre generationen tycktes trivas på Boteåparlamentets Kakfrossa.
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Kramforssångaren och gästartisten Klas Norberg visade sig ha ett oväntat brett register.

Välbesökt cafékväll med Holmsten Trio i Sunnersta Folkets Hus
ördagen den 21:a mars inbjöd Holmsten Trio till musikcafé i Sunnersta Folkets Hus till
förmån för Blå Bandet och Vi vandrar för cancer. Holmsten Trio består av Mikael Holmsten,
Pär-Åke Stockberg och Stefan Bonér. Kvällens gäster var Sanna och Klas Norberg, från
Härnösand, och sångarduon ME, bestående av Matilda Wiksten och Elin Sjölund från Kramfors.
Ett 90-tal personer kom till Sunnersta Folkets Hus denna kväll och intäkten, som gick till Blå Bandet och Vi vandrar för cancer, blev 7 500 kr!
Glädjen hos musikanterna gick inte att ta miste på. Sanna och Klas underhöll med sin musik,
både tillsammans och var för sig, till Holmsten Trios proffsiga ackompanjemang. Klas visade sig
vara en otroligt skicklig sångare, som verkar behärska allt
från Elvis till opera. Dessutom är han en duktig entertainer
och tillsammans med Sanna och Holmsten Trio bjöd de
på ett energiskt och festligt uppträdande.
Duon ME imponerade med sin vackra sång och sjöng
både egna och andras låtar. Hoppas de fortsätter att skriva
låtar, tänkte jag efter att de framfört en av sina egna låtar!
Lite ursäktande sade man från scenen att man inte hade någon egentlig röd tråd genom programmet och kanske var
det så. Men trots det kände jag mig träffad av den musikglädje, som förmedlade att det är fantastiskt att få leva.
Och idag är ju det enda vi har, så Carpe Diem, d v s Fånga
Dagen!
Nästa musikcafé hålls den 5/9 i Sunnersta Folkets Hus.
Då bjuder Holmsten Trio in gruppen Four You, med Sollefteåtjejen Sara Sundberg. Speciellt inbjuden gäst är Erika Forsgren från Ullånger.
av Kristina Sohlberg Tjejgruppen ME bjöd på skönsång.

FOTO: KRISTINA SOHLBERG

Musikcaféets överskott gick oavkortat till cancerforskningen
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Sunnersta Folketshusförenings årsmöte inleddes med välsmakande smörgåstårta och kaffe.

Sunnersta Folketshusförening kan se tillbaka på ett innehållsrikt verksamhetsår
Sunnersta Folkets Hus är en väldigt viktig samlingsplats för Boteåborna

Kassör Kalle Hansson föredrar det ekonomiska och ordförande Laila Lindholm lyssnar andäktigt.
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öndagen den 26:e april höll Sunnersta Folketshusförening sitt årsmöte i Sunnersta Folkets
Hus. Mötet inleddes med att de församlade smörjde kråset med smörgåstårta och kaffe. Därefter valdes Laila Lindholm, föreningens ordinarie ordförande, till ordförande för årsmötet.
Som sig bör gicks föreningens ekonomi igenom och styrelsen, som under året har bestått av Laila
Lindholm, Ulf Lhådö, Kalle Hansson, Ann-Louise Wallblom och Rolf Ronestjärna, beviljades ansvarsfrihet. Till ny kassör och sekreterare valdes Ulf Lhådö respektive Rolf Ronestjärna. Via verksamhetsberättelsen kunde man konstatera att det har förekommit omfattande verksamhet i lokalerna
under det gångna året. Som exempel kan nämnas att det har förekommit 151 spinningpass, 20 zumbapass och ägt rum tolv filmkvällar med Boteå Filmstudio under 2014. Dessutom har det bedrivits
omfattande svenskundervisning varje vecka, riktad mot de asylsökande på Stöndars Asylboende.
Utöver detta har lokalerna hyrts ut vid 30 tillfällen, under året, där Holmsten Trios konsert med Helen Sjöholm i april sticker ut lite extra.
av Rolf Ronestjärna

FOTO: GUNILLA NORDENMARK

Berättarkvällen i Botatonhuset inleddes med god mat och trevlig gemenskap runt borden.

Botaton arrangerade intressant
och mustig Berättarkväll
Vem som helst kan bli en duktig berättare med rätt presentationsteknik
n eftermiddag i slutet av april, med regntunga moln på himlen utanför, var det härligt att få
kura inomhus på Botaton och njuta av varm soppa, hembakat bröd och lyssna till spännande
berättelser av Ann Järneström. Kvällen inleddes med att vi fick njuta av Laila Lindholms underbara matkonst i form av en mustig soppa tillsammans med ett rustikt hembakat bröd. När magarna var mätta och nöjda började Ann berätta om sitt jobb med storytelling och presentationsteknik.
Hon beskrev hur man kan finslipa sin berättarstil för att ge det man vill säga trovärdighet och djup.
Därefter fick vi njuta av sagor och historier från vikingatid till nutid. Vi fick höra om troll och jättar, om vittror och tomtar. Ann samlar på sagor och händelser från trakten och berättade länge och
inlevelsefullt om många av de spännande möten hon gjort på grund av sitt berättarintresse. Jag hoppas på fler berättarkvällar på Botaton och kikar lite grann i ögonvrån om jag inte kan se några små
älvor dansa över ängarna nu medan skymningen faller över ett Boteå i vårskrud.

FOTO: GUNILLA NORDENMARK

av Ellinor Landmark

Storytellern Ann Järneström, från Nordingrå, höll lyssnarna i ett järngrepp med sina berättelser.
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När Valborgsmässoelden väl tog fart, värmde den gott i den något kyliga vårvinterkvällen.

Traditionellt Valborgsmässofirande på Rixdan i Björkå
Valborgsmässofirandet på Rixdan i Björkå servar numer hela Boteå

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

jörkå Samhällsförening är en av bygden många fina och livaktiga föreningar. Föreningen
kom till någon gång på 1960-talet för att förvalta Rixdan, den lokal som dåvarande Björkåbolaget ställde till byns förfogande. Namnet Rixdan väcker givetvis en del frågor. Vad kommer det egentligen ifrån? En tänkbar teori som förts fram lyder enligt följande: På 40-talet var byggnaden en bostadskasern för Björkåbolagets arbetarfamiljer. Längs en lång korridor i huset låg flera
små lägenheter på varsin sida. Det påstås att fruarna emellanåt brukade träffas i korridoren för prat
och överläggningar, vilket fick den s k folkhumorn att ge huset namnet Rixdan.
Huset har på senare år genomgått omfattande renoveringar och är i dag en väldigt fin och mycket
ändamålsenlig samlingslokal för bygdens invånare. Bl a anordnar man fester och dans i lokalen.
Ett av föreningens årligt återkommande, och kanske mest uppskattade arrangemang, är Valborgsmässofirandet, som i princip har hållits sedan urminnes tider. Undertecknad har själv haft förmånen
att delta och medverka där sedan 1989. De första tjugo åren som pastor på Filadelfia i Undrom,

Förhållandevis många passade på att fika och värma sig i den trevliga samlingslokalen på Rixdan.
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Familjen Ronestjärna stod för underhållningen. Lena Mohlin och Siv Henriksson höll till i köket.
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tillsammans med Församlingens sångkör, och de sista fem åren tillsammans med den egna familjen.
Vi tycker att det har varit en stor förmån och upplever det som ett stort förtroende!
Av tradition brukar ju vädret, just den sista april, vara ganska lynnigt. Vid flertalet tillfällen
under åren har det både regnat och snöat. I fjol var det ett riktigt ruskväder och sånguppträdandet förlades för allra första gången inomhus, med ett mycket lyckat och uppskattat resultat. Vid årets firande hängde regnet i luften och temperaturen var mycket låg och åter samlades därför Valborgsmässofirarna, till säkert mångas tacksamhet, inomhus för att inledningsvis lyssna till familjen Ronestjärna
och njuta av det tilltalande fikabord som föreningen dukat fram.
Efter uppträdandet var det dragning på lotteriförsäljningen och fina priser fördelades bland glada vinnare. Samtidigt fanns det också möjlighet att rösta på kandidater till Boteåparlamentet. Därefter förflyttade sig de församlade till Valborgsmässoelden ute på gårdsplanen. Därute pågick även
uppskattad korv- och hamburgerförsäljning och en hel del passade även på att ytterligare öka på sitt
maginnehåll. När väl elden fick fart, brann den med en förvånansvärd intensitet, under noggrann uppsikt av tillförordnade brandmän Lars och Birgitta Blomén och deras brandvagn. Det är ganska märkligt hur fascinerande en brasa kan vara! Elden har nog alltid utgjort och kommer nog alltid att utgöra
en lockelse för människan.
av Rolf Ronestjärna

Margareta Löv och Annica Svensson hade fullt upp med korv- och hamburgerförsäljningen.
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Församlingens olika sångkörer bjöd på en omväxlande musikupplevelse i Boteå kyrka.

Boteås musikliv stod i centrum
vid musikgudstjänst i Boteå kyrka
Boteå kan glädja sig åt ett rikt musikliv
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öndagen den 10:e maj bjöds det på Musik i
vårkväll i Boteå kyrka. Den ganska stora skara Boteåbor, som hade letat sig till Boteå kyrka den här kvällen, fick avnjuta ett ganska omväxlande program, där församlingens olika körer,
d v s Nonstopkören, Boteåkören och Tuttifruttikören, stod för huvuddelen av programmet. Körerna växlade mellan att sjunga ensamma och tillsammans med varandra. Även Boteå egen rockgrupp Andrejs, med Andrej Altin i spetsen, medverkade med några svängiga låtar. Efteråt serveraBoteågruppen Andrejs bjöd på svängig musik. des sallad i Sockenstugan. av Rolf Ronestjärna

Den charmiga Tuttifruttikören sjöng både ensam och tillsammans med Nonstopkören.
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Baron´s Band från Nordmalingstrakten stod för för musikunderhållningen i Sunnersta Folkets Hus.

Kalknäsmons Vinylklubb fyllde
åter igen Sunnersta Folkets Hus
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ördagen den 16:e maj invaderades Boteå
än en gång av horder av gamla amerikanska 50- och 60-tals bilar. Som vanligt hade
de lockats till bygden av Kalknäsmons Vinylklubbs
(se Botebladets sommarnummer 2008 på www.
botea.se) årliga sammandragning i Sunnersta Folkets Hus. Det är inte utan att man blir förundrad
över hur ett i princip oannonserat evenemang har
lyckats få en sådan enorm genomslagskraft. Men
givetvis handlar det om att arrangemanget är bra
och att folk därför gärna kommer åter. Även bybor
på plats verkade helnöjda. av Rolf Ronestjärna Leif Viksten hade full huggning i insläppet.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Stämningen var på topp i Sunnersta

Ronny Forsberg, Kennet Assergård och Rolf Viksten i baren och Bo Kramsjö och Kent Törnlund i köket.
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Tomas Sundberg och Jeanette Westlund kunde glädja sig åt den stora publiktillströmningen.

Kosläpp där korna var poängen lockade horder av besökare till Kalknäs

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Hans Sundberg besökte sitt forna jordbruk.

Vissa kor hade en hel del saker att reda ut.
30

ör fjärde året i rad har Boteå-Styrnäs LRF
anordnat kosläpp. De tre första åren höll man
till vid Åslunds jordbruk i Grillom, men i år
höll man till på Kalknäs gård. 2012 lockade kosläppet ett 100-tal besökare, men årets släpp var,
med råge, det mest välbesökta hittills, med ca 600
besökare. ”Konkurrensen för oss mjölkbönder har
hårdnat sedan både Coop och ICA började sälja
mjölk och det här är ett sätt för oss att visa att vi
finns”, berättar mjölkbonden Tomas Sundberg. I
år fanns även Norrmejerier på plats med en handfull medarbetare.
av Rolf Ronestjärna
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Kosläppet den 24:e maj marknadsförde bygden

Det fanns mycket märkligt att titta på för korna.
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Med liv och lust gav sig Kalknäseleverna i kast med grenarna i årets upplaga av Kalknässpelen.

Kalknässpelen avgjordes under
närmast perfekta förhållanden

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

orsdagen den 28:e maj var det åter igen
dags för de högintressanta Kalknässpelen
på Kalknäs skola, en tävling som under
åren har skämt bort oss med fina resultat. Årets
upplaga genomfördes under så gott som perfekta
förhållanden – förutom för fotografen; som fick
kämpa med starkt ljus och besvärliga skuggor.
Under förmiddagen tävlade eleverna i kast med
liten boll, kula, längdhopp och löpning 60 respektive 1 000 meter. Efter lunch avgjordes höjdhoppet. Dagen innan hölls även ett lopp för barnen
på Blåklockan.
av Rolf Ronestjärna Höjden på hoppet hade räckt långt i höjdhoppstävlingen.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Kalknässpelen är en tävling med anor

Niklas Ljungström var funktionär på 60 meter. Stilarna varierade stort i kulstötningsringen.
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GRRR!!!
På en av mina promenader möter jag, ungefär i höjd med Altins åkeri, helt oförhappandes ett högst märkligt och något oväntat ekipage.
När det kommer närmare ser jag, till min oförställda förvåning, att det
faktiskt är bygdens mest argsinte invånare. Han ömsom halvspringer och går och hunden Hubert springer gläfsande glatt bredvid. BB: Men titta här, det var då en högst oväntad syn! Är Gubben månne i motionstagen!? Har han möjligen tänkt börja ett
nytt liv? AG: Redaktörn får fatta sej kort, om han mot all förmodan har något viktigt att säga! Host! Host! Jag har nämligen, kan jag upplysa honom om, betydligt viktigare saker för mej än att stå här...host...och bidra till gödselspridandet i bygden. BB: Är Gubben
förkyld eller är den kraftiga andhämtningen bara ett resultat av kroppsansträngningen? AG: Det förtäljer inte historien. Nästa fråga, tack! Eller kan jag få ägna mej åt något mer meningsfullt!? BB: OK,
jag ber så mycket om ursäkt! Vadan denna brådska? AG: Så här är det varje år vid den här tiden! Vill
man vara fin får man lida pin, som kärringen sa när hon fettsög sej själv med ett sugrör. BB: Den har
jag aldrig hört förut! Men vaddå ”vid den här tiden”!? Vad är det som händer då? AG: Nä, men det
borde han väl själv ha koll på! Jag tror inte att det var nån annan som glufsade i sej som söta redaktörn gjorde på den stånkans Kakfrossan i helgen. Det skulle vara jag själv, i så fall. Host! Men det
fanns ju över trettio kaksorter på bordet, så det var väl ganska givet att man ville ställa upp för bygden med sin gourmetkompetens. BB: Så kan man ju också se det. Men Gubben har faktiskt fel när
det gäller undertecknads frosseri. Jag var ganska måttlig på Kakfrossan, om jag får säga det själv.
AG: Jo, pyttsan! Det kan han ju inbilla sej! Den där magen skvallrar dock om annat, det råder det
inga som helst tvivel om. BB: Nåja, vad lönar det att diskutera det. Så innebär då detta fortsättningsvis den slanka linjen för Gubben? AG: Jajamensan, fattas bara! En rask promenad, en gång per år,
borde göra susen! BB: Seriöst, bara en gång!? AG: Självklart! Man ska inte gå till överdrift, det har
jag alltid sagt, och det står jag för, jag förespråkar måttlighet på livets alla områden. BB: Ja, då får
man väl önska Gubben lycka till, med en stilla förhoppning att han inte överanstränger sej i sina ambitioner att äga en sund kropp. AG: Risken finns ju! Nej, nu har jag inte tid längre! Affärn stänger
om fem minuter och jag måste hinna dit och köpa några kartonger kakor till kvällsfikat. Tjenixen!
Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

INGENTING
GÅR UPP MOT EN
VARM GEMENSKAP...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
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SPECIELLT
NÄR GEMENSKAPEN KOMMER
FRÅN OVAN!!!

Foto: www.ronestar.nu

SVÅRIGHETSGRAD 4 AV 5
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av Erik Hoppe

RÄTT LÖSNING TILL DETTA KRYSS FINNER DU PÅ SIDAN 35
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Lördagen den 4/7 kl 20
på Bohedsvallen

Björkå Kontor
Biblioteket har sommarstängtI den
17/6-17/8. Ring Pia Hedberg på 0620-320 44 om
Du vill låna under den perioden. Svarar hon inte, så
tala in ett meddelande på telesvaret, så ringer hon
upp. Sista lånedag är tisdagen den 16/6 kl 14-19.
En författarkväll är inplanerad till första delen
I
av juli i Para Hembygdsgård. Se annons!
I Arrangör: Bibliotekets Vänner

Undroms IF:s A-lag
möter Forsmo IF

I

Serveringstält under kvällen och
underhållning av Emil Assergård
Förmatch: Pojkar div 1
Se Undroms IF:s hemsida för vidare info
I
Ev kubbturnering senare i somLördagen den 11/7 kl 20-01 på stranden i Undrom mar (se hemsidan för ev datum)
VÄLKOMMEN!
Med mat, öl och vin servering. Musik under hela kvällen +
I uppträdande av Assergård & Täljeblad. Arrangör: BoteåI Event

I

I

I

I

II

I

Öppet 27 juni - 9 augusti  Lördagar och söndagar kl 11-16  Hela veckan 4-12 juli

I

I

Midsommarhelgen stängt
Utställning. Mari Runesson. Tovat m m. Prova på
27-28 juni
Underhållning med Björksjösvängen
27 juni kl 13
Gudstjänst
28 juni kl 14
Konstutställning i ladan. Servering alla dagar
4-12 juli
Vernissage. Åke Tjällman m fl
4 juli
Underhållning med Kent Sundberg
5 juli kl 13
Grillkväll (kostnad 50 kr). Underhållning med Christers Trio med Filip
8 juli kl 16
Underhållningen är inte klar
11-12 juli
Utställningar. Sandra Wallmark (fotografier) m fl. Underhållning
18-19 juli
I
Spelmansstämma. Erstagillet. Se annons i TÅ
I 24-25 juli
Öppet som vanligt
26 juli
Hembygdens dag. Vi bjuder på kaffe och bakelse. Visning av hantverk.
1-2 augusti
Måndagsmålarna
Underhållning med Nostalgigubbs och Mona
1 augusti kl 13
Underhållning med familjen Ronestjärna
2 augusti kl 13
Tårtkalas bägge dagarna + Måndagsmålarna
8-9 augusti
Helgmålsbön. Underhållning är inte klar
8 augusti kl 16
Berättarkväll. Program är inte klart
21 augusti kl 19
Dessutom tunnbrödsbakning, olika utställningar t ex konst, foto & lin. Även utställning över Sånga Mo
och utgrävningarna av gravhögarna vid älven. Vi planerar också underhållning varje helg. För mer detaljerat program - se affischer, annonser och Boteås hemsida på botea.se. Kolla även på Facebook.
Övrig tid efter överenskommelse per telefon, Pia Hedberg, 0620-320 44,
Per Sjödin, 070-317 49 72, Hembygdsgården, 0620-302 01
I
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Vi är ombud för Apoteket och Systembolaget,
Fyra rum och kök (100 m2)
den servicen medför inga extra kostnader för
nära Kalknäs skola
Dig som kund. Du beställer och hämtar varorna hos oss! Även receptbeLuft/vattenvärmepump och
lagda mediciner.
Hos oss kan Du även sätta in pengar på alla
vedpanna. Delvis bytta fönbanker, upp till 10 000:- i veckan och betala räkningar. Det tillkommer en
ster till treglas. Bra utrymmen I
avgift på 39:- per transaktion. Vi löser in bank- & postavier, avgift 25:för hobby och förvaring.
Du kan beställa valuta till semestern! Likaså kan Du skicka pengar inom I Solig altan och mysveranda.
Sverige eller till utlandet via MoneyGram (pengarna är tillgängliga efter
Växthus.
tio minuter oavsett land). På dessa tjänster styrs avgiften av beloppet som
Pris: 250 000 kr (end. köp).
Du
skickar.
Har
Du
funderingar,
fråga
oss
så
berättar
vi
mer!
II I 070-775 56 64/0612-600 44 I
I
I

I

SVENSKA KYRKAN
INFORMERAR

I

I

I

I

I

11/6 14:00 Andakt, Vallänge
14/6 20:00 Toner vid källan, Sånga kyrka.
Kenneth Österberg med band
20/6, midsommardagen 11:00 Friluftsgudstjänst, Klippgården. Kaffe serveras
21/6 14:00 Friluftsgudstjänst hos Pia HedHör av Dig om Du, på något sätt, iakttar något
berg. Kaffe serveras
misstänkt! Patrulleringsbilen har en lampa på taket,
25/6 14:00 Mässa, Vallänge
med vitt sken framåt och rött sken bakåt.
28/6 14:00 Friluftsgudstjänst, Para HemTelefonnummer & mail till Byavakten:
bygdsgård
072-737 81 45 - byavakten@botea.se
28/6 18.00 Musik i sommarkväll, Överlännäs kyrka. Katarina & Erik Eurenius
9/7 14:00 Mässa, Vallänge
Stöd brottsbekämpningen genom att bli medlem i föreningen!
10/7 23:00 Midnattskonsert, Boteå kyrka.
Medlemsavgiften 250 kr betalas in på bankgiro 719-4632
David Saulesco & William Davis Lind.
Kom ihåg att ange avsändare!
Entré 50 kr. Mingel från 22:00. OBS! Begränsat antal platser
I 12/7 11:00 Mässa och Sommarsöndag,
Boteå kyrka och Sockenstuga. Musikunder- I I
hållning av Kristoffer Arvidsson
I
I
12/7 20:00 Toner vid källan, Sånga kyrka.
Chris O´Berg & Ulf Axelsson
23/7 14:00 Andakt, Vallänge
26/7 14:00 Friluftsgudstjänst, Björksjöns
Folkets Hus
26/7 18:00 Mässa, Överlännäs kyrka
2/8 18:00 Gudstjänst, Boteå kyrka
6/8 14:00 Mässa, Vallänge
8/8 16:00 Helgmålsbön, Para Hembygdsgård
I
9/8 18:00 Konsert, Överlännäs kyrka. Duo
Systrami
I
16/8 14:00 Friluftsgudstjänst i Boteå församling (plats meddelas senare)
Efter 14 goda år med däckfirman PELIKA TRADING
16/8 20:00 Toner vid källan, Sånga kyrka.
”Musik i folkton och klassiska pärlor” med
DÄCK vill vi rikta ett stort tack till alla kunder, som
Gerd Lagerbäck violin & Gunnel Molin piano
troget använt sig av våra tjänster. Det har varit roligt
20/8 14:00 Andakt, Vallänge
och givande att träffa alla trevliga människor och samI 23/8 18:00 Gudstjänst, Överlännäs kyrka
I
tidigt som vi arbetat, prata bort en tid med en kopp kaffe. Vi hoppas även att ni har uppskattat den service som
ASSERBY´S
vi har kunnat ge till er.
REP & SERVICE
Nu när det är slut ,vill vi med varm hand rekommendera
Reparationer av alla typer
Patrik Asserby, till däck- och reparationsarbetet, som
av fordon. Försäljning av reservdelar och oljor.
övertagit PELIKA TRADING DÄCK av oss och
Möjlighet till hembesök.
införlivat detta till ASSERBY’s REP & SERVICE.
I
+ Öppettider: 7-16 + Telefontider: 24 h
STORT TACK FÖR DESSA 14 GIVANDE ÅR!
073-816 46 01
Lisbeth och Kari Gustafsson
I
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en artikel i förra Botebladet stod det att det på 1980-talet var ”massinvandring till Boteå”.
Jag var en av dessa ”invandrare”. I januari 1982 flyttade jag från Skåne till Sollefteå, då jag
skulle börja arbeta på socialkontoret i Sollefteå kommun. Först var jag inneboende en månad
och hyrde sedan en lägenhet på Bangatan bakom järnvägsstationen. Jag trivdes bra i Sollefteå,
men saknade hus och trädgård, som jag haft tidigare. Det var då jag såg en annons om ett hus som
var till salu i Undrom. Det var Hanna Edholms hus nere vid badplatsen, som stått obebott några år,
och nu var det dödsboet som sålde hus med lösöre och man skulle lämna in anbud. Jag lade ett bud
och gick samtidigt till Sparbanken i Sollefteå och frågade om möjligheterna att låna. Bankdirektören
kom ut i banklokalen, tittade på mig och undrade vad jag skulle med ett hus till! Jag kunde väl bo i
lägenhet, tyckte han. Bemötandet gjorde mig minst sagt irriterad och jag åkte till Föreningsbanken
i Undrom, där jag träffade Allan Norman.
Allan ifrågasatte inte mina avsikter att köpa hus i Undrom, men ställde förstås frågor kring min
ekonomi och anställning, en låneansökan fylldes i. Det gick dock inte att få klarhet i hans inställning
till frågan om jag skulle beviljas lån eller inte. Han skulle höra av sig, var beskedet. Men när det hade gått drygt en vecka, utan att Allan hört av sig, blev jag orolig och åkte ut till Föreningsbanken.
När jag klev in i lokalen så var Allan lite irriterad över att jag inte hade kommit tillbaka tidigare,
lånehandlingarna låg ju klara för underskrift. Vaddå ringa mig!? Det var väl inte nödvändigt! Nähä!?
Oj, vad jag blev glad! Huset blev mitt, jag hade lagt högsta budet.
Sensommaren 1982 flyttade jag ”hem till Hanna”, ja, det kändes lite så, för alla hennes saker
fanns ju kvar; möbler, porslin m m. Jag chockade väl grannarna med att ordna en loppis i trädgården
på en del av prylarna, inramat av ärtbuskhäck och äppelträd. Ironiskt nog var den första kunden
bankdirektören från Sparbanken i Sollefteå (han som nekat mig lån). Men han kände nog inte igen
mig, i vart fall sade han inget. Jag hade förstås bytt bank, för Allan var ju ”min bankman” nu.
Den fantastiska lilla banken med den personliga servicen. Allan kom också att bidra med fler
bankminnen. Jag jobbade ju på dagarna och det var därför svårt att ta ut kontanter i Undrom, utan
jag gjorde i regel det i Sollefteå. Uttag på 300-400 kr några gånger per månad. Vid varje tillfälle
så ringdes ju Allan upp för kontroll om täckning på kontot, vilket skedde när man stod vid disken.
Ja, och så gällde det ju att själv komma ihåg och skriva in i noteringshäftet att man hade tagit ut
pengar. Så kom ett kontoutdrag och då såg jag att vid flera tillfällen vid månadsskiftet hade jag
hamnat några hundra minus. Va!? Förstod att det berodde på att jag glömt att skriva in uttag och
tyckte det var genant. Jag såg till att jag kunde besöka Föreningsbanken i Undrom och frågade
Allan varför han inte hade stoppat uttagen de tillfällen jag låg på minus. Han svarade att han förutsatte att jag ”behövde pengarna” och så visste han ju att jag hade lön och att det kom in pengar.
Det kan man kalla en personlig bankman!
Föreningsbanken hade då flyttat till ett nybyggt hus bakom Handlar´n. Ljust och fräscht. Allan
var stolt och guidade mig runt och visade bankfacken som fanns att hyra och hur fint allt hade blivit.
Jag sålde mitt hus vår/vinter 1985 och betalade tillbaka de pengar jag lånat av Föreningsbanken
och Allan. Jag trivdes toppenbra i Undrom och det var inte bara Allan som var vänlig, utan jag kände mig välkommen och hemma i Undrom från allra första stund. Varför jag sålde? Jo, jag
hade träffat en man, gifte mig och flyttade till Ramsele. Han heter Roland Öberg och är
född i Undrom, han hade flyttat till Västerås när han var 16 år, men hade tillbringat
många somrar i Undrom då hans mor Valborg bodde kvar. Hon hade känt Hanna
Edholm och umgåtts med henne tidigare, så cirkeln blev liksom sluten. 1989 flyttade
vi till Motala, men har haft ett hus i Lillterrsjö och de senaste 15 åren i Tågsjöberg
utanför Junsele. Åker till Undrom några gånger per år, till kyrkogården och så
förstås ned till badplatsen för att titta till ”mitt hus”.

Madeleine Öberg, f d Undromsbo

36

