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Bra lösning för bygdens biodlare

Praktisk vaxhanteringsvagn invigdes på Solberg.
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Bra jaktresultat på
byajakten i Björkå

Den lyckosamma jakten firades
med middag och dans. SIDAN 28

Den förre butiksägaren Liselott
I förra numret av Botebladet såg DIREKTENS Schöllin avtackades med blomframtid ganska oviss ut. Ägarfrågan kom dock mor av Boteås invånare, förmedatt lösa sig i det att Daniel, från Stockholms- lade via representanter från Botrakten, tog över butiken den 1:a december.
teåparlamentet.
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Bra artisteri på kyrkans Öresmöten

SIDAN 21

älkommen att ta del av ännu ett fullmatat nummer av Botebladet, Boteås egen tidning!
Vi bevittnar i dagarna hur något av en
epok går i dagen, i det att vårt kära handlarpar lämnar över ansvaret för livsmedelsbutiken i Undrom. Det går inte att med
ord beskriva hur mycket Dan och Liselott
har fått betyda för just butiken och i förlängningen också för bygden. De har lagt
ned ett fantastiskt jobb under de 8½ år
som de ägt butiken, sedan de kom till byn
och tog över den. Det är bara att citera den
nye ägaren: ”Allt finns på plats!” Ordet tack
låter i sammanhanget lite fjuttigt, men har
vi något bättre ord i svenskan!? Trots detta: Ett STORT tack till er båda! Hoppas
att vi får behålla er i bygden länge till!
På tal om den nye ägaren. Det var intressant att få intervjua honom vid hans
ankomst, för det slutade med att det istället var han som intervjuade mig. Och av
mina svar framkom det vilken fantastisk
bygd som han anlänt till: Naturupplevelser
med jakt, fiske och bärplockning. Ett rikt
föreningsliv med bl a byalag, idrottsförening, skoterklubb och teaterförening.
Filmstudio, pubkvällar och musikarrangemang, spinning, zumba, innebandy,
badplats, strandfest, valborgsmässofirande och givetvis mycket, mycket mer. Med
andra ord: Välkommen till Boteå, Daniel!
Nästa nummer av Botebladet kommer
ut vecka 9-10 och sträcker sig maj månad
ut. Ha en välsignad vinter och väl mött på
alla de trevliga och intressanta satsningar
som bygden har att erbjuda!
Rolf Ronestjärna, chefredaktör

Detta
nummer är

20
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
Ulla Bodin 0612-603 77
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PRESSTOPP
NÄSTA BOTEBLAD
torsdagen den 25/2 2016
Notera detta datum
i Din planering!
ag heter Susanne Rantakokko, jag bor i Undrom nära
Kramfors. Jag har två pojkar och älskar att springa
orientering i skogen.
Jag springer för alla sorters skogar. Jag springer för
svampskogen, bärskogen, den stadsnära skogen där hunden
rastas dagligen, barnens lekskog där kojorna byggs i närheten av fritids. Jag springer för granskogen, tallskogen och
fjällbjörkskogen. Jag springer för att bevara den lilla spillra
av urskog som återstår i Norden med hänglavar och rosentickor. Skogen är vårt ursprung. Vi har levat av och med
skogen som jägare och samlare sedan urminnes tider.
Jag springer för livet, utan skog inget liv. Allt hänger
ihop. Skogen behövs för att dämpa problemen med klimatförändringarna. Skogen kan fungera som en så kallad kolsänka, som kan dämpa temperaturhöjningen. Jag springer
för att rädda jorden, vårt hem. Gör vi inget nu förlorar vi
kanske kampen mot klimatförändringarna. Det är bråttom!
Jag springer för mina barnbarns framtid. Vi måste göra
något nu ifall de också ska få chansen att njuta av naturen
och skogen på samma sätt som jag gör. Jag hoppas att de
ska kunna gå på upptäcktsfärd i skogen och följa efter
djurspår. Jag hoppas att de ska få uppleva samma glädje
som jag upplever då jag går på nya skogsstigar, stigar jag
aldrig gått på förut. Jag hoppas att de ska få uppleva den
känsla jag får då jag springer på djurstigar eller i skog utan
stigar, den härliga känslan av att flyga fram över stock och
sten kanske som en älg! Tänk vilken lycka att hitta skogens
guld, gula kantareller med ett barn. Vad rika vi känner oss
då hinken är full! Vilken lycka det är att plocka Norrlands
guld, hjortronen. Vad nöjd man är då man kommer hem och
får äta hjortron med glass.
Det känns hedrande att få vara en av tusen röster som
arbetar mot samma mål. Klimatet påverkar oss alla. Vi måste
minska växthusgasutsläppen innan det är för sent! Att vi är
flera tusen som springer för livet, symboliserar att en person kan inte göra
allt, men att vi alla kan göra något! Vi alla
lever här på jorden och då är det ju vi
alla som också måste rädda jorden. Jag
springer för livet, utan skog inget liv.
Jag springer för skogen.

Susanne Rantakokko, Björkå

Fotnot: Denna text var Susannes bidrag i stafettloppet Run For Your Life (se sidan 13).
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Liselott Schöllin, omgiven av de butiksanställda Marie Sjögren och Lena Holmsten, överlämnar butiksnycklarna till Daniel.

Direktens nye ägare har installerats
Den nye butiksägaren ser väldigt positivt på butikens framtid
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edan den 1:a december heter Direktens nye ägare Daniel. Han kommer ursprungligen från
Stockholmstrakten och har i dagarna flyttat till Undrom, närmare bestämt till en tvårummare
på Panget, det f d pensionärshemmet i byn.
Daniel berättar att han närmast kommer från Borlänge, där han har haft en större kioskbutik under några år. Genom en tillfällighet råkade han få syn på en Blocketannons där butiken i Undrom annonserades ut. Annonsen väckte genast hans intresse och intresset ökade efter det att han hade talat
med ägarna och fått lite mer kött på benen. ”Jag såg direkt att det var en väl fungerande verksamhet
och blev imponerad av det jag såg”, berättar Daniel och konstaterar att det är en väldigt stor fördel
att allting redan finns på plats i butiken.
Att flytta till en mindre plats, mitt ute på landsbygden, är absolut ingenting som avskräckt Daniel.
Han konstaterar istället att Undrom har nära till allt: Till intilliggande tätorter, till järnvägen och
till flyget. Dessutom har han känt en dragning norröver och han har alltid haft ett intresse för fiske,
jakt och skoteråkning, även om han inte har haft möjlighet att utöva det. Men nu hoppas han att det
ska bli ändring på det och han ser fram emot att komma in i bygden och få lära känna nya människor.
”Det här blir ett nytt kapitel i mitt liv och jag tror verkligen på butiken och dess framtid! Men givetvis känns det både spännande och pirrigt ”, konstaterar Daniel.
av Rolf Ronestjärna

En mycket tagen Liselott Schöllin fick ta emot blommor från bygdens invånare förmedlat via Boteåparlamentet.
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I matchens avslutning etablerade Undromslaget ett massivt tryck framför motståndarlagets mål.

Undroms IF hade avgörandet i sina egna
händer men snavade tyvärr på mållinjen
Sammantaget kan dock föreningen
summera en fantastisk säsong
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fjol fick Undroms IF, bygdens eget fotbollslag och stolthet, respass ur division fyra.
Degraderingen togs dock med jämnmod,
eftersom laget var något av ett utvecklingslag med
en långtida satsning på framtiden.
Därför var det kanske med en viss förvåning
som man kunde konstatera att laget efter halva
säsongen fortfarande var obesegrat och bara låg
en poäng efter serieledarna. Efter fjorton omgångar hade man, efter två förluster, halkat efter en del
Trots klara målchanser ville inte bollen i mål. och det var just då fem poäng upp till toppen.

Bohedsvallen bjöd på perfekta förhållanden och förutsättningar inför säsongsavslutningen.
4

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA
FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Sebastian Strömberg i UIF var helt suverän i mål. Frustrationen hos hemmalaget ökade ju längre matchen pågick.
Men plötsligt gick de övriga resultaten i serien
Undroms väg, samtidigt som man själva tog ett
antal fullpoängare, och inför sista omgången befann man sig helt otippat i ledarposition. Vinst
mot Husum/Arnäs i sista matchen, lördagen den
26:e september, skulle bädda för en snabb återkomst till division fyra. Det var m a o upplagt för
en klang- och jubelföreställning. Dessvärre visade
det sig att bortalaget, för dagen förstärkta med
fem spelare från en högre serie, blev en alltför
svår nöt att knäcka. Trots en kämpainsats och ett
massivt spelövertag fick hemmalaget se sig besegrat med siffrorna 1-2.
av Rolf Ronestjärna Efter matchen fanns det en del att diskutera om.

Tabell efter sista omgången
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Undromspubliken slets mellan hopp och förtvivlan.

KÄLLA: EVERYSPORT.COM
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Tabell inför sista omgången

Det var med hängande huvuden som Undromsspelarna efter matchen tackade domare och motståndarlag.
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Biodlarna Peter Gustavsson, Britt Norling och Tomas Eklund är glada över vaxhanteringsvagnen.

Exklusiv vaxhanteringsvagn invigdes på Solberg
et lär finnas ett antal Boteåbor som
har vissa bisysslor under året. Jag tänker framför allt på de biodlare som
huserar i bygden. Tre av dessa, nämligen Tomas Eklund, Britt Norling och Peter Gustavsson, kommer fortsättningsvis att kunna glädja
sig åt och använda sig av den vaxhanteringsvagn som invigdes lördagen den 21:a november på Solberg
Invigningshögtiden inleddes med att Österforse Biodlarförening höll sitt årsmöte.
Därefter samlades man för högtidlig invigning vid den aktuella vagnen. Grillomsbon Britt
Norling, tillika ordförande i föreningen, fick
den stora äran att klippa det gula bandet. När
det var gjort, gavs de närvarande tillfälle att
besikta underverket och alla verkade mycket
nöjda med slutresultatet.
Den nya vaxhanteringsvagnen kommer att
bli till stor hjälp för föreningsmedlemmarna
i fortsättningen. Både hantering, rening och
framtagande av vaxkakor till bikuporna blir
nämligen både enklare och billigare när man Britt Norling fick äran att klippa det gula bandet.
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Vaxhanteringsvagnen kommer att underlätta det för de lokala biodlarna
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nu slipper att skicka iväg vaxet för rening och
processering.
Samtidigt kommer kanske även vaxhanteringsvagnen kunna locka till sig fler medlemmar
till biodlarföreningen. ”Det är nämligen en stor
tillgång att få tillhöra en biodlarförening, eftersom man kan hjälpa och stötta varandra
vid bekymmer med bina och även få råd när
det gäller själva hanteringen av honungen”,
konstaterar Tomas Eklund, som är en av de största producenterna av honung inom föreningen.
Han berättar vidare att förhållandena för biodling inte har varit speciellt gynnsamma i år, p g a
den ganska blöta och kalla sommaren.
Österforse Biodlarförening höll sitt årsmöte.
Vaxhanteringsvagnen, dess inredning och utrustning är bekostad via bygdemedel förmedlade
via Sollefteå kommun. Det är Tomas och Peter
som, tillsammans med ytterligare några medlemmar i föreningen, har ställt i ordning vagnen.
Tanken är att den ska vara i bruk under vinterhalvåret och tillsvidare stå uppställd hos Tomas
och Ingrid Eklund på Solberg. Fördelen att ha
all utrustning i en vagn, är ju det faktum att man
kan flytta och placera den precis var man vill.
Om man söker på ”vaxhanteringsvagn” på nätet,
så får man noll träffar, vilket skulle kunna innebära att idén med att ha en vaxhanteringsvagn
är ganska nyskapande.
av Rolf Ronestjärna Efter årsmötet samlades man vid vagnen.

En mycket nöjd Britt Norling, ordförande i Österforse Biodlarförening, inspekterar vaxhanteringsvagnen.
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Den mentale tränaren Stig Wiklund har haft förmånen att stötta flera av Sveriges stora idrottsprofiler.

Mental träning på Styrnäsgården
n torsdag kväll i november samlades ett 30-tal personer i Styrnäs Församlingshem för att
lyssna på en föreläsning om mental träning. Kvällen anordnades av Boteå-Styrnäs LRF, Styrnäs Framtid och Undroms IF och dragplåstret var ”hemmasonen” Stig Wiklund, numer Sundsvallsbo.
I över 25 år har Stig Wiklund varit verksam som mental tränare, coach, föreläsare och inspiratör
med mycket goda resultat. Flera av dem som Stig har jobbat med har tagit väldigt många OS- och
VM-medaljer. Sammanlagt har det blivit 34 medaljer varav 9 guld! Stig har också skrivit tre böcker om mental träning: Vägen tillbaka, en bok om Helena Ekholm, en av världens bästa skidskyttar
genom tiderna, Våga välja eget spår, en bok om OS-guldmedaljörerna Anna och Johan Olsson och
Huvudrätt – mental träning för alla, tillsammans med VM-hjälten Johan Olsson och världsauktoriteten inom mental träning, Lars-Eric Uneståhl,
som kom ut i september 2015.
Vi som lyssnade på föreläsningen fick medverka
med egna tankar och funderingar. Vad önskade vi
få med oss när vi gick hem? Alla var eniga om att få
inspiration och hjälpande verktyg i vardagen. Stig
bad oss berätta tre saker vi var duktiga på, det var
inte lätt att besvara den frågan för många av oss,
eftersom vi inte fick blanda in det vi arbetar med.
Allt bygger på självförtroende och självkänsla, dessa måste vara i nivå med varandra för att man ska
må bra. Ett bra verktyg att ta med sig är att varje dag
berätta eller skriva ner tre bra saker man gjort under
den gångna dagen.
Detta var en uppskattad föreläsning som blandades av både humor och allvar och jag tror att flera av oss fick en och annan ahaupplevelse och en
del verktyg att arbeta vidare med. Mental träning är
något som tar tid och behöver arbetas med varje Stig Wiklunds besök uppskattades av åhörarna.
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Åhörarna på plats fick inspiration och hjälpande verktyg för vardagen
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dag och jag tror säkert att både självförtroende och självkänsla stärks om man verkligen tar detta
till sig.
Jag vill gärna avsluta med en historia och tankeställare från Stigs föreläsning som heter Vilken
varg matar du? En kväll berättade en gammal Cherokeeindian för sitt barnbarn om den kamp som
pågår inom oss människor. Han sade: Min son, kampen står mellan två vargar som finns inom oss.
En är ond och den kännetecknas av vrede, avundsjuka, svartsjuka, sorg, ånger, girighet, övermod,
självömkan, skuldkänslor, förbittring, mindervärdighetskomplex, lögner, falsk stolthet, överlägsenhet
och självupptagenhet. Den andra är god och den har glädje, frid, hopp, ödmjukhet, vänlighet, godhet, empati, generositet, ärlighet, medlidsamhet och tilltro. Barnbarnet funderade en stund och frågade sedan sin farfar om vilken varg som vinner. Den gamle Cherokeeindianen svarade då: Den
du matar!
av Cecilia Sundström

Anläggningen har fått ta emot mycket kläder, men det finns fortfarande behov av vinterkläder.

Det rullar på hos asylförläggningen på Gålsjö
Både personal och boende på asylförläggningen har funnit sig väl tillrätta
örst kom ingenting, sedan kom ingenting och därefter kom allting på en gång. Så kan man
kanske sammanfatta inledningen för det nya asylboendet i Gålsjö Bruk. Efter drygt ett halvårs
väntan anlände nämligen till sist de efterlängtade asylsökande till anläggningen, när först 20
ensamkommande barn landade i mitten av september och det veckan därpå dök upp ett 150-tal asylsökande. Trots att beredskapen var mycket god, så var det till en början smått kaotiskt, bl a med att
få ihop den personal som behövdes. ”Nu har det dock stabiliserat sej och vi har fått en fungerande
struktur”, berättar Maria Wennberg, platschef på anläggningen. Man har t ex dragit igång egen förskola, med hjälp av en asylsökande som är utbildad lärare, och anläggningens restaurang lovordas
stort av de boende. ”Trivseln är stor bland dom boende och vi välkomnar alla bybor som vill komma och hälsa på”, fortsätter Maria. Hittills har man fått ta emot en hel del kläder, men det finns fortfarande ett stort behov av vinterkläder. Maria berättar att det finns många på anläggningen som är
välutbildade inom olika områden och hon uttrycker en önskan om att förhoppningsvis kunna hitta
praktikplatser åt dem inom närområdet (se annons på sidan 34).
En utförligare artikel planeras till nästa nummer av Botebladet.
av Rolf Ronestjärna
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Snickarglädjen har i höst stått högt i tak när sammanlagt åtta Boteåbor har samlats till snickerikurs.

Kreativiteten har i höst flödat
på snickerikursen i Sånga
Den sociala biten minst lika viktig på snickerikursen
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en söta doften av trä slår emot mig när
jag öppnar dörren och kliver in i den trivsamma snickerilokalen i Sånga. I ett hörn
står en kamin och sprider en skön värme i rummet, där en grupp människor är fullt upptagna med
att snickra.
Det är Björkå PRO som anordnar kursen genom ABF. Bengt Mohlin, som är studieorganisatör för PRO och som tillsammans med KarlGustav Nordén leder snickerikursen, berättar att
gruppen på plats har samlats sju gånger under hösSören Israelsson och Gunilla Edhager i samarbete. ten. Att man har bedrivit liknande kursverksam-

Jan Månsson snickrar på vad som ska bli en pall. Bengt Mohlin håller på med ett hopfällbart bord.
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Karl-Gustav Nordén använder sig av bandsågen. Lennart Edlund färdigställer en fågelholk.
het under flera år och att man hållit till i Bertil Wallins snickerilokal. Efter det att Bertil och hans
fru gick bort har man fått tillåtelse av en anhörig till dem att fortsätta låna lokalen. ”Det är väldigt
trevligt och det har en stor social funktion att få träffas på det här sättet. Och vid fikastunden löser vi världsproblemen”, berättar Bengt avslutningsvis.
av Rolf Ronestjärna

Anna och Krzysztof Gorzoch, med barnen Jakob och Kacper, har kommit till Boteå för att stanna.

Tvåbarnsfamilj från Polen har
slagit ned bopålarna i Boteå
Det var kärlek vid första ögonkastet när de såg huset i Undrom för första gången
e kommer ursprungligen från den lilla byn Pisz i Polen. 2001 fick Krzysztof erbjudande
via sitt jobb som kuvertmaskinskötare, att flytta till Sverige. Han antog utmaningen och flyttade till Hallonbergen. Anna stannade kvar i Polen för att föda deras första barn, Jakob.
Efter många funderingar, om det var rätt att flytta så långt som till Sverige, bestämde sig Anna för
att följa efter. Familjen bosatte sig i Botkyrka och 2005 föddes Kacper, deras andra son.
För något år sedan bestämde de sig för att de antingen skulle flytta norrut i Sverige eller tillbaka
till Polen. Eftersom de kommer från en liten by i Polen, kändes det inte rätt att låta barnen växa upp
i en storstad. De tittade en hel del på Blocket och andra säljsidor för att hitta ett lämpligt hus och när
de var uppe, för att i stort sett skulle skriva ett kontrakt i Bollstabruk, körde de runt lite och fick då
11
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syn på huset i Undrom. Det låter på dem som
om det var kärlek vid första ögonkastet. ”Det POLEN
kändes som om huset ville ha oss! Det låter Statsskick: Semipresidentiell republik
2
konstigt, eftersom dom som bodde här före oss Yta: 312 679 km
flyttade efter några år efter att ha hittat mögel Huvudstad: Warszawa (ca 1,7 milj invånare 2012
- Ca 3,2 miljoner i storstadsområdet)
och annat i huset.”
Den 15:e maj i år köpte de huset i Undrom Högsta berg: Rysy (2 499 möh)
och nu pågår renovering inomhus. Plastmattorna Invånarantal: 38,5 miljoner (2014)
2
är borttagna och fuktlukten har försvunnit. De Invånare/km : 123
bryter just nu upp golven på undervåningen, by- Naturlig befolkningsökning: 0,1% (2005)
ter ut balkarna och river ner alla tapeter på väg- Medellivslängd: Kvinnor 79 år & män 71 år (2005)
garna för att allt ska bli rent och fräscht. De pla- Religion: Katoliker (95%)
nerar så småningom att byta fönstren och bygga Läs- & skrivkunnighet: 99,7%
en liten veranda på husets framsida. De räknar BNP/invånare: Ca 100 000 kr (2013)
Naturtillgångar: Stenkol, brunkol, koppar & svavel
med att vara färdiga om cirka fem år.
Jakob går i årskurs 8 på Vallaskolan och Kac- Viktigaste exportvaror: Maskiner & transportutrustning
per i årskurs 3 på Kalknäs skola. Båda trivs bra Valuta: Polsk zloty
på sina skolor. Kacper tycker att han får mycket
mer hjälp av lärarna på Kalknäs än vad han fick
i skolan i Stockholm.
Krzysztof har sökt jobb på Bollstasågen och
har förhoppningar om att få börja till våren. Anna är utbildad kock och har, med hjälp av Carola
Brymark (en av lärarna på Kalknäs), fått kontakt
med kommunen. Så när alla papper är klara, så
har hon möjlighet att få vikariat på skolbespisningar i kommunen.
Anna drömmer om att få odla sina egna grönsaker och att kunna köpa lokalproducerad mat i
övrigt. Krzysztof har fått sin egen verkstad, där
han kan jobba med lite av varje till husbehov.
Båda tycker att huset är perfekt och att det är bra att det finns en stor tomt. De planerar att sätta upp
ett staket runt tomten till sommaren, så att Zuri, deras snälla, vänliga och spralliga Siberian Husky
blandras, inte ska springa bort. Familjen är väldigt social och de vill gärna ha besök, så att de kan
bygga upp ett kontaktnät i bygden. Så är det någon som känner att de vill ha en liten pratstund eller
en kopp kaffe, så tveka inte att hälsa på! Anna nås på 076-292 19 36.
av Ulla Bodin

Hela familjen Gorzoch trivs i sitt nyinförskaffade hus och med sin nya tillvaro i Boteå.
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I regn och rusk passerade löparen i stafettloppet Run For Your Life Undrom ganska obemärkt.

Långlopp mellan Kiruna och Paris passerade igenom Boteå
Stafettloppet Run For Your Life uppmanar till klimaträttvisa och en hållbar framtid

KÄLLA: RUNFORYOURLIFE.NU

KÄLLA: RUNFORYOURLIFE.NU

e flesta torde nog vara överens om att mänskligheten står inför en klimatkatastrof och att
det snart kommer att vara för sent att göra någonting åt det. Mellan den 30:e november och
den 11:e december samlas världens länder i Paris för COP21, det tjugoförsta partsmötet
under FN:s klimatkonvention. Mötet är särskilt viktigt, eftersom länderna där ska enas om ett nytt
globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020.
Run For Your Life är ett stafettlopp genom norra Europa för att uppmana till klimaträttvisa och
en hållbar framtid. Under november har mängder av människor, som en proklamation för miljön,
sprungit mer än 300 mil från Kiruna till klimatmötet i Paris. Loppet, som startade i Kiruna den
9:e november, passerade igenom Boteå den 13:e och den siste löparen beräknas vara framme i Paris
den 8:e december. Enligt uppgift deltog tre Boteåbor i loppet. Ove Källström, Björkåbruk, åkte rullskidor i drygt en mil någonstans kring Sidensjö, Susanne Rantakokko, Björkåbruk, sprang nästan
6 km mellan Gålsjö och Offer och Maria Danvind, Björkåbruk, sprang 5 km någonstans mellan
Härnösand och Söråker. Samtliga löpare gavs även tillfälle att skriva några rader om varför de var
med och sprang. Dessa texter finns publicerade på www2.runforyourlife.nu. Susannes text finns
publicerad på sidan två i denna tidning.
av Rolf Ronestjärna
Fotnot: Titta gärna på när löparen passerade igenom Undrom på www.youtube.com/kulroffe

Susanne Rantakokko sprang mellan Gålsjö och Offer. Botebladets fotograf stod posterad i Undrom.
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Publiken, i det knökfulla Björksjöns Folkets Hus, bjöds på ett musikaliskt smörgåsbord.

Björksjösvängens cafékväll lockade
storpublik till Björksjöns Folkets Hus
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Bröderna Lindqvist blev kända genom TVprogrammet Nygammalt på 70- och 80-talet
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I pausen serverades hembakat tunnbröd.

är jag åkte ut till Björksjön, fredagen
den 23:e oktober, var jag en del av ett
lämmeltåg, för det var en lång rad med
bilar som hade Björksjön som mål. Väl där var
det fullt på parkeringen och en lång kö ringlade
sig ut ifrån lokalen. Jag hörde kommentarer som;
”Det var länge sen det var så här lång kö här”
och ”Det här är det mest välbesökta musikkaféet
på länge”. De som kom från Sollefteå hade färdats med Ulla Norenius’ buss. När alla hade intagit sina platser spelade arrangörerna, Björksjö-

Som vanligt lyckades Björksjösvängen, med sin medryckande musik, att få med sig publiken.
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svängen, fem låtar, där såväl lokala textförfattare som
sångerskan Karin Hagberg medverkade.
När Folke Lindqvist och Rolf Engberg, som kallar
sig själva för Spillrorna, tog över scenen berättade Rolf
att han och Folke inledde samarbetet när hans vänsterhand började krångla. Första stycket de spelade var Viggen och när de spelat färdigt berättade Folke att han skrivit texten själv (För dem som inte vet det, så är texten endast ett ”HEJ!” som upprepas tre till fem gånger). Musiken blandades med både historier och limerickar, vilka
lockade publiken till flera skratt. Under hela framträdandet hade Folke glimten i ögat. Båda musikerna lekte med
sina instrument på ett fantastiskt sätt, både när det gällde
ackompanjemang och solopartier. Ibland smög det sig
dessutom in en och annan extra jazzig ton.
I pausen serverades det hembakat tunnbröd med pålägg och kaffe. Under kvällen såldes lotter och kvällens
vinst var en korg med frukt och delikatesser.
av Ulla Bodin Karin Hagberg var kvällens vokalist.
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Dagens upplaga av Bröderna Lindqvist består av Rolf Engberg på gitarr och Folke Lindqvist på dragspel.

Björksjösvängens Bengt Mohlin, Kent Sundberg och Per Häggblad i en perfekt musikalisk symbios.
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Sören Israelsson

Sören Israelsson återvände
till sin hembygd efter 44 år
I detta nummer av Botebladet möter vi Sören Israelsson i Björksjön
å och då händer det att personer, födda och uppväxta
i bygden, bestämmer sig för att återvända till sina
hemtrakter efter många år i förskingringen. Sören Israelsson i Björksjön tillhör den kategorin Boteåbor.
Sören berättar inledningsvis att han föddes på Sollefteå
BB 1941och växte upp i Israelstorpet i Björksjön, lite drygt
ett stenkast söder om Björksjöns Folkets Hus. Båda föräldrarna härstammade från Skorpedstrakten. Pappa Henning job-

FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
- Jobbarkläderna.
Sån är
är jag:
Sån
jag:
Jag tror
har alltid
-- Jag
gott om alla, är anpassningsbar och försöker att
ställa upp så gott jag kan.
Tre föremål jag skulle ta med
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Tre föremål jag skulle ta
mSågverketdarbete
&
med till en öde ö:
vävstolen.
- Verktygslådan, mobilen och en
kudde.

Sören Israelsson tillbringar gärna tid i sin lilla verkstad.
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Jag
blir glad
när:
jag träffar
barnbarne..
- Det går bra för mej själv och
för alla andra.
Någon jag gärna vill träffa:
- Min pappa, som gick bort hastigt och oväntat.

bade för Björkå AB, medan mamma Hilda var hemma och skötte om den växande barnaskaran
bestående av sex pojkar, varav Sören var nummer fyra i ordningen.
Skolåren avhandlades via de första två åren i Björkå skola och därefter klasserna 3-7 i Björksjöns skola. ”Läraren i Björksjön hette Gösta Lodin. Det var med andra ord samma lärare som
vår nuvarande statsminister hade...”, berättar Sören och blinkar menande.
Sörens familj bodde på övervåningen i Israelstorpet, medan Oskar Israelsson, hans pappas
bror, och Elin Israelsson, hans mammas syster (de var alltså två syskonpar som gift sig med varandra), bodde på nedervåningen. Det fanns kor, får, grisar, höns och en häst på gården, som ägdes
av farbror/morbror Oskar, och det fanns alltid mängder med sysslor att ta itu med. Redan från unga
år fick därför Sören och hans bröder lära sig att hjälpa till hemma. ”Det var A och O att hjälpa till
hemma på gården”, minns Sören och konstaterar samtidigt att han har haft stor nytta av det senare
i livet. Man hjälpte t ex till med skörden, att ta upp potatisen, att ta hand om veden och att hämta
hem korna. Dessutom vände sig bönderna i trakten till skolan när de behövde hjälp med potatisupptagningen och tröskningen. Skolan förmedlade då jobb till de elever som var intresserade av att
tjäna lite fickpengar. Sören var en av dem som ställde sig till förfogande. I tidiga tonåren fick Sören
även vara med pappa Hilding i skogen och han minns speciellt tillfället när han med stor ansträngning
hade sågat ned sitt första träd och han därefter satte sig ned på stubben för att pusta ut lite. ”Det
blir inga pengar om du ska sitta här på stubben”, var pappans omedelbara kommentar, så det
var bara för Sören att resa sig och fortsätta med arbetet. ”Men jag har aldrig mått dåligt av det
pappa sa, utan jag har haft stor nytta av den händelsen under hela livet, eftersom det lärde mej
att arbeta och alltid göra rätt för mej”, konstaterar Sören tacksamt, med en tår glittrande i ögonvrån. Under några somrar rensade han även ogräs vid Björkåbolagets olika plantskolor och under
några veckor satt han också flaggvakt i samband med timmerflottning i Brandsbäcken.
Det var roligt att växa upp i Björksjön och det fanns alltid en massa saker att roa sig med. På
sommaren badade och fiskade man i Björkån och i bäckarna runt omkring. Man byggde kojor och
arrangerade egna idrottstävlingar, där bl a löpning, längd-, höjd- och stavhopp stod på programmet.
Det blev också en hel del fotbollspel. Vad Sören minns, så var han bara med och spelade en match
för Björkådalens IF. Man mötte Sollefteå och i motståndarlaget spelade en rejäl knose, som senare
skulle komma att bli både världsmästare i brottning och stjärnadvokat; nämligen Pelle Svensson.
”Och det behöver jag väl inte säga hur det gick...för det gick inte alls”, säger Sören och flinar pillimariskt. På vintern åkte man skridskor på en tjärn i närheten och det blev även en hel del skidåkning.
”Det blev faktiskt en liten skidåkare av mej”, minns Sören. Han blev t o m så duktig att han vid
många tillfällen fick representera Björkådalens IF på skidtävlingar runt om i länet.
På söndagarna var det filmvisning i Björksjöns Folkets Hus, med både matinéfilm och en film
för vuxna. Det fanns två butiker i byn på den tiden; en Konsumaffär och en privatägd. En av årets
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forts. nästa sida

2005 tog Sören Israelsson över det hus som pappan byggde och familjen flyttade in i året 1948.
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stora höjdpunkter var när Konsum bjöd bygdens barn på godis och sockerdricka i Folkets Hus.
Efter avslutad skolgång kom Sören att arbeta som timmerhuggare och flottare i cirka tre år hos
Björkå AB. Under ett par vintrar lastade han även timmer åt Algot Norenius och jobbade sommartid
på Sandslåns Sorteringsverk. Under ett halvår körde han även caterpillar uppe i Tornedalen. Efter
militärtjänsten, som gjordes på I 21 i Sollefteå 1960-61, lyckades ett par kompisar att locka honom
ned till Upplands Väsby, med löfte om jobb som vägarbetare på dåvarande Skånska Cementgjuteriet
(idag SKANSKA). Första insatsen var att bygga motorväg mellan Tureberg och Arlanda. Någonstans
i den här vevan, närmare bestämt 1962, blev han och Upplands Väsbytjejen Inger ett par och samma
år föddes dottern Marie. Hon bor idag i Norrköping, är gift och har två barn och jobbar i en färghandel. Efter två år hos SKANSKA, varav det sista halvåret på en krossanläggning i Rotebro, fick
han jobb hos företaget Byggproduktion AB (BPA) i Märsta, som bl a sysslade med rörläggning. Där
blev han kvar i sex år. 1967 föddes dottern Lena, som idag bor i Vendelsö, är gift och har även hon
två barn och jobbar som läkare på Nacka sjukhus. Efter jobbet hos BPA blev byggnadsfirman Ragnar Pettersson, som sysslade med både hus- och brobyggen, hans arbetsgivare. 1972 kom sonen
Patrik till världen, som idag bor i Upplands Väsby tillsammans med sambo och ett barn och som
jobbar som revisor. 1980 gick dock företaget i konkurs och när några av dess chefer startade en ny
firma i Södertälje, så hängde Sören på. Där blev han kvar till 1997, då han råkade ut för en allvarlig fallolycka på arbetsplatsen. På det följde en två år lång sjukskrivningsperiod, bl a på grund av
felbehandling på sjukhuset, vilket kom att leda fram till att han hösten 1999 tvingades till förtidspension. Redan sex år tidigare hade Sören och Inger bestämt sig för att gå skilda vägar.
Ganska tätt inpå skilsmässan sprang Sören och Carita Strandfeldt på varandra och efter en
kort tid blev de tillsammans. Året därpå, alltså 1994, flyttade de ihop och har sedan dess bott i lag.
Efter uppmuntran från Carita köpte Sören föräldrahemmet i Björksjön 2000, som hade varit i brödernas gemensamma ägo sedan föräldrarnas frånfälle. 2005, efter några år av renovering av huset,
bestämde de sig slutligen för att flytta för gott till Björksjön, ett beslut som de aldrig har ångrat.
Sören har alltid haft ett stort idrottsintresse och det är framförallt skidor, skidskytte, fotboll, hockey och friidrott som får honom att bänka sig framför TV:n. Sedan fem år tillbaka hjälper han till
att med sin skoter preparera både skidspår och skoterleder i området. Men det största intresset är
utan tvekan musiken! Redan som tioåring lånade han storbrorsans dragspel och började lära sig
själv. I samband med sin långa sjukskrivningsperiod införskaffade han ett nytt dragspel och på den
vägen är det. Till en början spelade han på byns sommarfester och runt 2007 startade han gruppen
Christers Trio, tillsammans med Christer och Paula Sjögren, som spelade tillsammans fram till
2013. Runt 2007 kom han också med i den nystartade dansorkestern Björksjögänget, som i år har
bytt namn till Atlantiz. Han är även, sedan 2013, med i orkestern Björksjösvängen. ”Man blir glad
av musik och man sprider också glädje till andra med musiken”, sammanfattar Sören sitt stora
musikintresse.
av Rolf Ronestjärna

Sören uppskattar bygemenskapen i Björksjön och ångrar inte att han flyttade tillbaka till sin hemby.
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ET
BOTEÅPARLAMENT

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 en ledig tvåa i annexet på Vallänge (enligt Solatums hemsida den 1/12). Kolla gärna med Solatum på 062068 28 50. Likaså finns det, fr o m den 1/3, en ledig femrummare
i Direktenhuset 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, 076-268 21 20.
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Boteåparlamentets styrelse kunde glädja sig åt att Byatinget samlade fler bybor än vanligt.

Boteåparlamentets årliga Byating hölls i Sunnersta Folkets Hus
Parlamentet kunde se tillbaka på ett omfattande verksamhetsår
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oteåparlamentet är bygdens folkvalda
byalag som samlas till styrelsemöten dryga halvdussinet gånger per år. Tidigare
hölls alla möten, inklusive det årliga Byatinget,
på Bettans Konferenscenter i Stöndar. Sedan
2014 har man dock hållit till i Sunnersta Folkets
Hus. Årets ting, som hölls den 25:e oktober, samlade drygt 20 intresserade bybor, som fick ta del
utav bl a verksamhetsberättelse, verksamhetsplan
och ekonomisk redovisning. Därefter fick de församlade möjlighet att njuta av en välsmakande
Årsberättelse och verksamhetsplan gicks igenom. smörgåstårta
av Rolf Ronestjärna

Laila Lindholm valdes till mötesordförande och nyinflyttade Anna och Cenny Lindholm njöt av smörgåstårtan.
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Lars Blomén, Boteå Byavakts ordförande, inledde med att berätta om byavaktens arbete.

Stort intresse för Boteå Byavakts informationsmöte på Rixdan i Björkå
Det mesta tyder på att de boende i regionen kommer att börja patrullera området
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edan Boteå Byavakt bildades för cirka fem år sedan har brottsligheten i bygden i princip halverats. Hittills har byavaktens område sträckt sig upp till bron i Björkå. Nu talar dock det mesta för att patrulleringsområdet kommer att utökas rejält framöver. Det är i alla fall så man kan
tolka utfallet av det informationsmöte som byavakten inbjöd till på Rixdan i Björkå på kvällen den
10:e november.
En hel del bybor fanns på plats för att lyssna till Lars Blomén, byavaktens ordförande, och
Bengt Forsell från polisen i Kramfors. Dessa båda kunde via fakta och statistik peka på fördelen av
att ha en byavakt som håller uppsikt i närområdet. Intresset bland de församlade var påtagligt och
gästerna fick ta emot en hel del frågor. En hel del praktiska saker dryftades och bl a konstaterades det
att de boende på det övre fältet själva kommer att stå för patrulleringen av sitt eget område, som kan
komma att sträcka sig från Strinne upp till Åkvisslan, och även stå för finansieringen av verksamheten. Just den ekonomiska biten kommer att bli den stora utmaningen för om man ska kunna klara
av att patrullera området. Här behövs det därför, precis som för verksamheten i Boteå, en solidarisk
uppslutning bland de boende i form av att man tecknar sig som medlemmar.
Dryga halvdussinet personer tecknade sina namn på en intresseanmälan för att vara med som
chaufförer. Information kommer framöver att skickas ut till de boende i området och i början av nästa
år kan verksamheten införlivas i Boteå Byavakts verksamhet.
av Rolf Ronestjärna

Forsell jobbar enbart med brottsförebyggande verksamhet. Polisen i länet är beroende av byavakterna i Ådalen.
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Tack vare Carola Brymarks smarta lingonrensningsmaskin gick lingonrensningen som en dans.

Lingonplockande Kalknäselever var inga blåbär när det kom att handla om att lösa ett brott
Lingonplockardagen förenar nytta med nöje
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en årliga lingonplockardagen på Kalknäs
skola är en mångårig tradition som uppskattas av både elever och lärare. ”Det
är fantastiskt att få äta den sylt som man själv
har varit med och plockat! Dessutom är den både godare och nyttigare än den man köper!”,
konstaterar Kalknäsläraren Carola Brymark när
Botebladet besöker skolan i samband med att lingonen rensas.
Lingonplockardagen handlar dock inte enbart
Med liv och lust deltog eleverna i lingonplockningen.

Den årliga lingonplockardagen på Kalknäs skola är en del i den ordinarie undervisningen.
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Med lingonplockaren gick bären snabbt att plockas. Vindruvorna torde ha funnits i burken redan innan.
om att plocka lingon, utan den är också en del i
undervisningen. Eleverna får bl a lära sig att uppskatta vikt och volym och man jämför även olika
hinkars mått. Man pratar likaså om vikten av att
plocka bär och varför man gör det. Man tittar dessutom på den utrustning man har med sig och diskuterar om det är möjligt att kunna förbättra den.
Årets lingonplockardag inbringade ca 60 liter
lingon och 10 liter blåbär. Men dagen inbringade
även en del stöldgods, eftersom man råkade
springa på en bensintank med pump till en båt,
som hade stulits i somras och gömts i ett buskage. Eleverna hjälpte även till att rensa lingonen.
Fyndet anmäldes till Polisen och en tacksam ägare
kunde, via tips, lokaliseras redan samma dag.
av Rolf Ronestjärna
Lingonplantan blir 10-40 centimeter hög med
kompakt växtsätt. Den trivs i halvskugga och
med sur, fuktig jordmån. I Sverige är lingon
vanligt i gles barrskog, särskilt i närheten av
tall. Obördig jordmån tåls, men inte basisk
jordmån. Lingon är mycket tåliga mot kyla;
de kan tåla -40 °C och eventuellt lägre, men
växer dåligt där somrarna är mycket varma.
Källa: Wikipedia Plocka lingon är en sak och att rensa en annan.

Årets lingonplockningsskörd är ett välkommet bidrag till den goda och nyttiga mat som serveras på Kalknäs skola.
23

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Klas Norberg, som var kvällens gästartist, visade sig ha osedvanligt många strängar på sin gitarr.

Opera och rock´n roll på Svenska
kyrkansÖresmöte iSockenstugan
Åhörarna bjöds på både andlig och lekamlig spis
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isdagen den 22:a september hölls höstens
första Öresmöte i Boteå Sockenstuga. Kvällens gästartist var, den för Boteåborna välkände, artisten Klas Norberg från Härnösand.
Senast han besökte bygden var i samband med
Holmsten Trios cafékväll i mars (se Botebladets
sommarnummer 2015 på www.botea.se).
De församlade bjöds på ett varierat program
eller som Klas själv uttryckte det: ”Min repertoar
består av allt från visor och opera till rock´n
roll.” Komminister Elisabeth Grafström höll till
Pernilla Landberg och Inga Bodin bjöd på smörgåsar. avslutning en andakt.
av Rolf Ronestjärna

Klas Norberg har en halvtidstjänst på Kulturskolan i Kramfors och turnerar resterande tid.
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Bo Backagård, som var kvällens gästartist, visade sig ha imponerande många strängar på sin gitarr.

Dan Anderssontema på Svenska
kyrkans ÖresmöteiSockenstugan
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isdagen den 3:e november hölls höstens
andra Öresmöte i Boteå Sockenstuga.
Kvällens gästartist var trubaduren och skådespelaren Bo Krister Carlsson (eller Bo Backagård, som han även kallar sig). Som aktör har
han bl a medverkat i de klassiska TV-serierna
Hem till byn och N P Möller.
Just nu turnerar Backagård land och rike runt
där han erbjuder olika teman. Åhörarna, som samlats i Boteå Sockenstuga, bjöds på ett finstämt
Dan Anderssontema med sånger och berättelser
ur dennes liv.
av Rolf Ronestjärna Ett 20-tal åhörare fanns på plats i Sockenstugan.

FOTO: LENNART BERGSTRÖM

Åhörarna bjöds på fina Dan Andersson tolkningar

Bo Krister ”Backagård” Carlsson jobbar även som beteendeutvecklare på skolor och arbetsplatser.
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En del boende på asylförläggningen i Stöndar tog vara på möjligheten att fynda på kläder och skor.

En hel del ägarbyten ägde rum på loppmarknaden i Sunnersta Folkets Hus

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Loppisborden fullkomligt dignade av prylar.

En del bybor förenade även nytta med nöje.
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ördagen den 3:e oktober hölls årets upplaga av Boteåparlamentets uppskattade loppmarknad. Som vanligt höll man till i Sunnersta Folkets Hus ändamålsenliga lokaler.
En ganska strid ström av presumtiva kunder,
dock mest utsocknes folk, passerade under de tre
timmar som loppiset varade. Speciellt roligt var
det att se hur vissa av våra asylsökande vänner
lyckades hitta billiga och användbara saker.
Klass 6 på Kalknäs skola höll i fikat och deras insamlingsbössa, till förmån för Världens Barn,
inbringade 190 kr.
av Rolf Ronestjärna
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Boteåparlamentets loppmarknad lever vidare

Klass 6 på Kalknäs skola hade fikaförsäljning.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Pia Hedberg, på Holms Trädgård & Mohair, fick en hel del respons på de garner hon dukat upp.

Hantverksmässan i Sunnersta Folkets
Hus blev ett lyft jämfört med fjolårets

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA
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ördagen den 31:a oktober, på Alla Helgons
Dag, anordnades åter en Hantverksmässa
i Sunnersta Folkets Hus.
Efter det ljumma intresset för fjolårets mässa,
fanns det allvarliga funderingar hos arrangören
på att ta ett sabbatsår. Men efter påtryckningar
från intresserade utställare togs beslutet att ge arrangemanget en ytterligare chans. Det visade sig
vara ett bra beslut, eftersom besökarantalet på årets
mässa blev avsevärt högre. Totalt tolv utställare
fanns på plats och klass 6 på Kalknäs skola höll
som vanligt i fikat.
av Rolf Ronestjärna Inledningsvis var det ganska glest med besökare.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Årets Hantverksmässa upplevde ett uppsving

Ingrid och Tomas Eklund sålde bl a egen honung. En grupp asylsökande hade också hittat dit.
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Margareta Bergman Lööf serverar korv och mos till Björn Vebjörn, Roger Hellström och Peter Nordén.

Byajakten i Björkåbruk följdes
upp med middag och dans
Byajakten i Björkåbruk blev, efter ett års uppehåll, åter igen en stor succé

Nykomlingen Emil Sandin fällde två rådjur.
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yajakten i Björkåbruk blev, med ett års uppehåll, en lika lyckad tillställning som vanligt.
Inbjuda gäster från Björkåbruk, Björksjön, Strinne, Sollefteå samt vissa från andra orter tog
del av årets jakttillställning. Denna jaktdag har varit en tradition i Björkåbruk i över tjugo år,
med Mikael Svensson och Göte Grubb som grundare, varav Mikael fortfarande är med och arrangerar jakt och middag med Björkå Samhällsförening i ryggen.
Tjugofem glada jägare samlades klockan sju på morgonen över en kopp kaffe, småprat och planering inför dagens jakt. Lennart Svensson planerade jakt, pass och blev tilldelad rollen som årets
jaktledare. Man jagade som brukligt rådjur, hare och skogsfågel. Vädret dagarna innan hade försvårat
fågeljakten något, men rådjursjakten och harjakten blev en succé utöver det vanliga. Två rådjur och
två harar lyckades tre glada jägare fälla. Emil Sandelin, en av årets nykomlingar på byajakten, fällde bägge rådjuren och dessa vilt lottades sedan ut i det årliga jaktlotteriet.

Byajakten arrangerades av Mikael Svensson.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Efter några timmars jakt samlades jägarna åter igen på Rixdan för lunch, det bjöds på korv med
mos och en kopp kaffe. De två skjutna rådjuren och en hare, samt betydligt äldre jakthistorier, varav många från tidigare byajakter, blev samtalsämnen vid lunchpausen. Efter lunch begav sig jägarna
ut till sina respektive jaktmarker för ytterligare några timmars jakt. Under eftermiddagen fälldes
ytterligare en hare och det fick sätta punkt för årets jaktdag.
Många av jägarna och ytterligare gäster samlades på kvällen för middag, som bestod av fläskkarré och potatisgratäng, med tillbehör och dryck. Med middag och lotterier avklarade fortsatte kvällen med dans till Undromsbandet Three Is A Crowd.
Tack vare generösa markägare, ett gott samarbete mellan Samhällsföreningen och frivillig hjälp
från utomstående, är denna dag möjlig. Vi vill tacka alla som hjälpt till med planering, arrangemang
och alla som tagit del av årets festligheter och gjorde denna dag möjlig.
av Annica Svensson

Anders Bodin har kompletterat poesiboken Utanikring med en ordlista och en CD där han själv läser dikterna.

Anders Bodin har kommit ut
med ytterligare en bok
Den här gången utför han en kulturgärning genom att ge ut Birger Normans klassiker
november 2008 debuterade Undromsbon Anders Bodin med den uppskattade diktsamlingen Dagsens sanning - dikter på Ångermanländska. Ganska exakt sju år senare är det dags igen. Men
den här gången rör det sig inte om något eget material, utan istället om en nyutgivning av författaren Birger Normans uppmärksammade poesibok Utanikring från 1976.
Anders berättar att just boken Utanikring har varit en stor inspirationskälla för senare ångermanländska författare, bl a för Nicke Sjödin och även för honom själv. ”Den gav det ångermanländska
målet en självkänsla och en upprättelse”, menar Anders.
När Anders har varit ute och berättat om och läst ur sin bok, har han ofta fått frågan om hur man
får tag i boken Utanikring. Men trots att den har tryckts i flera omgångar, och sålts i över 30 000
exemplar, så finns den inte längre att tillgå. Med anledning av detta bestämde sig därför Anders att
själv finansiera en utgivning av den. Som ett komplement till texten har han dessutom lagt in en ordlista längst bak i boken och han har även, precis som han gjorde vid utgivningen av sin egen bok,
spelat in en CD där han läser dikterna. Boken, som är tryckt på samma tryckeri i Bjästa som ursprungsboken, kommer att säljas hos bokhandlarna i området.
av Rolf Ronestjärna
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Att efter en intensiv skolvecka få hänga med kompisarna på fredagskvällarna är guld värt.

Fritidsgården på Kalknäs skola är populär bland bygdens barn och ungdomar
På fredagskvällarna är det fullt pådrag på fritidsgården
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ritidsgården på Kalknäs skola, som håller
öppet på fredagskvällarna, är ett mäkta populärt tillhåll för bygdens yngre garde. När
Botebladets ungdomsreporter besökte fritidsgården, så var dock närvaron förhållandevis låg eftersom många var borta p g a höstlov. Runt 65 ungdomar finns annars inskrivna i verksamheten.
Det finns alltid mycket att hitta på för dem som
inte bara vill hänga med kompisarna. Många brukar t ex söka sig till gympasalen. Två gånger per
termin brukar föräldrarna få ställa upp och hjälpa
Ett gäng killar lirade innebandy i gympasalen. till.
av Rolf Ronestjärna

Fritidsgården erbjuder många roliga aktiviteter. Per Håkan och Cecilia Strömberg höll ordning.
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Den gamla kyrkskolans husgrund är synlig från vägen innan sommargrönskan helt tar över.

Kyrkskolans grund har synliggjorts
I exakt hundra år var Kyrkskolan, på Kyrkvägen i Undrom, en av Boteås läroplatser
ndroms IF har under 2014 dokumenterat och synliggjort platsen för ”Kyrkskolan”. Det har
möjliggjorts med Skogsstyrelsens stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder. Området
kring skolans stengrund har röjts, riset fraktats bort och en minnesskylt satts upp. Detta via
både egna arbetsinsatser och Skogsvårdsstyrelsens.
Kyrkskolan var Boteås första skola, i bruk från 1850, och tjänstgjorde i 100 år. Den nybyggda
skolan i Kalknäs tog över 1950. Den förste skolläraren var klockaren Zacharias Isberg, som bodde på andra sidan vägen vid ”Isbergs tomta”. Efter honom finns ett minnesmärke i form av ett järnkors intill klockstapeln vid Boteå kyrka.
Byggnaden kom senare att användas som förråd av kyrkan och Röda
korset. Den revs i början av 1980-talet för att sågas upp till ved. Taxerad ägare är Sollefteå-Boteå pastorat. Beslut tas om fastigheten av Härnösands stifts egendomsnämnd.
av Kerstin Sjögenbo

ARKIVBILD
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Fotnot: Se en längre artikel om Kyrkskolan i Botebladets sommarnummer 2010 på www.botea.se

Kyrkskolan tog emot bygdens barn mellan åren 1850-1950.

En minnesskylt har satts upp.
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GRRR!!!
På loppmarknaden i Sunnersta Folkets Hus stötte jag ihop med en
bybo som alltid tycks vara på språng, nämligen allas vår Arga Gubbe.
Sin vana troget såg han allt annat än munter ut, det fullständigt ångade
av missriktat adrenalinsflöde från honom. I ett desperat försök
att slippa ifrån hans sedvanliga svaveldoftande utfärder, vände
jag huvudet åt ett annat håll. AG: Så klart att man skulle springa
på bygdens skvallertant här! Aldrig ska man då få vara ifred!
BB: Jaha, och vem syftar Gubben på då, om jag får fråga?
AG: Det är bara att läsa det namn som han brukar signera sina artiklar med i den där lusans blaskan. BB: Det verkar som om Gubben har vaknat på fel sida idag... AG: Det kan han skriva upp!
Och tidigt blev det också, alldeles för tidigt! BB: Det verkar som om han har drabbats av ett alltför hastigt uppvaknande. Hur gick det till? AG: Jo du, det skulle han allt bra gärna vilja veta. Jag
säger bara en sak: VANDALER, SADISTER, TERRORISTER!!! BB: Usch då, det låter inget vidare! Jag som trodde att det hade blivit betydligt lugnare i bygden sen byavakten började med sin
patrullering. AG: Lugnare! Jo, pyttsan! Det var lugnt innan dom drog igång sina slirans kommandoräder i grannskapet. Numer får man ju inte en lugn stund om nätterna. BB: Men så farligt är det väl
ändå inte... AG: Farligt och farligt! Ska man inte kunna få sin välbehövliga skönhetssömn utan att
behöva bli brutalt uppkörd mitt i natten!? Bovarna hade i alla fall vett att vara lite tysta vid sina besök. Då fick man trots allt sova i lugn och ro. BB: Personligen föredrar jag nog att det är bovfritt...
AG: Personligen!!! Vem i hela världen har bett om och är överhuvudtaget intresserad av vad redaktörn tycker och tänker!? Inte jag i alla fall! BB: Såja, han behöver ju inte bli så arg... AG: Jag är
inte arg! Jag är...jag är...rosenrasande! Var jag inte så slutkörd som jag är, så skulle jag omedelbums
vända mej till EU-domstolen i...i...idag. BB: Hmm. Lycka till med det! Har Gubben förresten hittat nåt av intresse här på loppiset? AG: Ja, eftersom han frågar så. Jag köpte den här saftblandaren
för en tjuga. BB: Jaha, vad tänker han ha den till då? AG: Det angår honom inte! BB: Men är inte
det en sån där typ av lampa som byavakten brukar sätta på biltaket när dom är ute och kör? AG: Nu
har jag inte tid att prata längre, jag tyckte nämligen att jag precis hörde Hubert skälla ute på gårdsplan. Det börjar nämligen bli dags för hans...eh...hans...som sagt...adjöken! BB: Hej, hej...
Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

ALLT SKRÄP
SOM SKER RUNT
OM I VÅR
VÄRLD...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
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BEROR PÅ
DET SKRÄP SOM
MÄNNISKAN SJÄLV
HAR INOMBORDS!!!

SVÅRIGHETSGRAD 4 AV 5

Foto: www.ronestar.nu
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av Erik Hoppe

RÄTT LÖSNING TILL DETTA KRYSS FINNER DU PÅ SIDAN 34
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LUCIAFEST I SUNNERSTA
FOLKETS HUS
Lördagen den 5/12 kl 14-17

Björkå Kontor
Föreningen Bibliotekets Vänner
i Boteå är en ideell förening som
driver Boteåbygdens bibliotek.
Vi vänder oss till alla åldrar och föreningens inriktning är att kunna behålla biblioteket i bygden, så att
alla ska ha möjlighet att låna böcker där de bor. Vi
ordnar även träffar och författaraftnar. Vi köper in nya,
bra böcker flera gånger per år.
Biblioteket är öppet tisdagar 14-19
Återlämning av böcker kan ske närhelst kontoret är
öppet och när någon finns där. Välkommen som medlem och medarbetare!
Medlemskap: Vuxen 50 kr,
Barn (t o m 18 år) 25 kr, Familj 125 kr
Betalningsmottagare: Boteåparlamentet, Bg 5548-6377
Märk talongen Bibliotekets Vänner och ditt namn

I

Arrangör: Boteåparlamentets Asylgrupp

I
I

I

I

Söndagen den 20/12 kl 18

I

Familjen Ronestjärna sjunger och spelar
Vi bjuder på glögg och kaffe med lussekatter! I

I

I

av
d Lucia
grunav
På Besök
Kaffe, lussebullar
på
ikstru&l pepparkakor
teknLevande
musik
så
yckeriet,
tr
Tanken med
festen
dningenär att
lev &tiasylsökande
bbybor
ka ska
n vec
ca eträffas
kunna
och umgås
...
enapåd076-800
försViking
Vid frågor, kontakta Ingrid
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GÅLSJÖ ASYLBOENDE
Vi har många asylsökande på Gålsjö som gärna vill
göra lite nytta på dagarna och komma ut i samhället.
Vi söker därför praktikplatser. Här på Gålsjö asylboende finns en bred kompetens; elektriker, dramatiker, fordonstekniker, målare, tapetserare, förskollärare, IT-tekniker, journalister, kockar, servitörer,
traktorförare med mera. Hör gärna av er till Gålsjö
eller kom hit och besök oss.
Vi ska inom kort också börja med undervisning i
svenska och samhällskunskap. Kan och vill du hjälpa
till med detta hör av dig till oss.
Kylan och vintern börjar tränga sig på och många
här saknar varma ytterkläder och varma skor.
Alla är hjärtligt välkomna till Gålsjö asylboende för
en pratstund och en kopp kaffe.
Maria Wennberg I
I

HAR DU SKID- I
UTRUSTNING
ATT SKÄNKA
BORT?
Vi tänker starta längdskidåkning för nybörjare i vinter, speciellt för nyhitkomna boende
på Bettans i Stöndar. Vi behöver därför samla
ihop utrustning att låna ut - allt som hör till!
Har du skidor med tillhörande pjäxor är det
bäst, dessutom stavar, träningskläder, mössor,
handskar...
Hör av dig till Maria Danvind, 073-275 17 36,
(maria.danvind@hem.utfors.se) eller Maria
Norgren, 070-548 06 01, (hildas@telia.com) I
I
I
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Vinterkläder och allra helst vinterskor sökes till de asylsökande
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Kontakta Ingrid Viking, på 076-800 21 18,
eller lämna in kläderna i lokalen i Direktenhuset tisdagar 10-14 & torsdagar 13-16
I

I

I

MSIDA
BOTEÅS HE sidan har Du

I

I

I

I

I

I

I

Våra öppettider i Jul,
Nyår & Trettonhelgen

Liselott och Dan tackar för
alla fina år i mötet med alla
trevliga kunder!
Daniel hälsar alla gamla och
nya kunder välkomna!

11/12 kl 10 Lucia
kommer på besök
VÄLKOMNA!

22-23/12
Julafton
Juldagen
Annandagen
Nyårsafton
Nyårsdagen
Trettondagsafton
Trettondagen

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

Daniel, Lena & 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).
I

I

I

I

I

I

I

Fredagen den 11 december kl 10

Hjälp en medmänniska!
Överförmyndarnämnden söker personer som vill vara så kallad
”god man”. Både för ensamkommande barn som anländer till Sollefteå kommun samt till andra barn och vuxna.

Lördagen den 12 december kl 18.30

Ensamkommande barn
Barnen är under 18 år och har ingen vårdnadshavare. Som god man ska
du till exempel hjälpa barnet i kontakter med Migrationsverket och
förvalta eventuella tillgångar.
Du har också regelbundet under asylprocessen kontakt med personal på
barnets boende, socialtjänsten, skolan och sjukvården med flera.

Söndagen den 27december kl 18
Klas & Sanna Norberg, Holmsten Trio,
Boteåkören och Andrej Altin
I

I

I

I

Andra barn och vuxna
Vi söker också gode män till andra barn och vuxna för att bevaka deras
rätt i samhället. Som exempelvis att sköta en vuxen människas ekonomi.
Vill du hjälpa en medmänniska på detta sätt? Vill du ha mer information om vad uppdraget innebär?
Kontakta: Överförmyndarnämnden, telefon: 0620-68 20 00 (växeln). Epost: overformyndarnamnden@solleftea.se

www.sollefteå.se

I

I

I

I

SISTA CHANSEN! ETT BEGRÄNSAT ANTAL BOTEÅTRÖJOR
FINNS KVAR I LAGER! FÖRST TILL KVARN!!! I

X Small

160
140
120
100
80

Svart, röd
Ljusblå, rosa
Ljusblå, rosa
Ljusblå, rosa
Ljusblå, rosa

- Även Boteådekaler finns till försäljning I

I

Vit, röd
Vit
Vit, grön,
mörkgrön
Grön, röd

50 kr/st
Vid köp kontakta
Ulf Lhådö
070-587 43 56

I

XX Large
Large
Small
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örst utvandrade jag, sedan invandrade jag och kom tillbaka till mitt ursprung. Därefter utvandrade jag igen, för att så småningom utvandra återigen. Det jag talar om är inte så dramatiskt som
det låter. Det handlar egentligen om att jag flyttade från Gävle till Östersund, för att studera
till socionom, därefter flyttade jag tillbaka ett par år och arbetade som socialarbetare i Gävle.
Nästa utvandring handlade om flytten till Boteå nyårsafton 1985/86 och Överlännäs som först blev
mitt/vårt hem innan flytten, nyårsafton 1988, gick till Grillom, där jag bodde t o m maj 2007. I augusti 2008 gick sedan flyttlasset till Härnösand, där jag bott sedan dess.
Boteå är alltså den plats som jag harrbott längst i mitt liv. Det är också en plats som betytt mycket för mig på många sätt. Förutom ett antal vänner, som finns kvar på orten, så har jag gjort så oerhört mycket roligt i Boteå, bl a teater i Botatons regi. Nu har jag varit ifrån orten som bofast i
drygt sju år och jag kan konstatera att Boteå har förändrats. Det har alltid skiftat vilka föreningar
som varit aktiva, nu tror jag Skoterklubben är den mest aktiva. Invånarantalet har fördubblats
(tror jag) i och med de flyktingar som nu återfinns i bygden. Det gläder mig oerhört att Boteå
återigen visar sitt goda hjärta och tar emot precis som man gjorde när jag kom dit. Jag glömmer
aldrig en av de första gångerna jag kom till Boteå som besökare med min dåvarande flickvän Eva
Sundberg (som sedan blev min fru). Det var Föreningssparbanken som bjöd på smörgås och kaffe
och underhållning i Sunnersta Folkets Hus. Det måste ha varit hösten 1982 eller våren 1983. Lokalen var full, för det var ju gratis. Jag blev totalt uttittad, för alla skulle väl kolla in nykomlingen som
Eva hade träffat.
Vad gör jag nu för tiden? 1996 startade jag mitt företag och det är det jag fortfarande lever
av. Jag håller på med ledarskapsutbildningar, konflikthanteringar och medarbetarutbildningar. Där
arbetar jag både i Sverige och utomlands, det har blivit en hel del Asien och Europa. Det är ett ben
jag står på. Ett annat är krishanteringsuppdrag och utbildningar. Uppdragen handlar om stöd till
gisslananhöriga och att åka ut och arbeta. Att som t ex, i Fritidsresors regi, åka med första planet
ner till tsunamins Thailand, för att ta hem ensamma barn och andra och framför allt; utbilda hjälpare.
Det tredje benet, om man nu kan ha ett sådant, är mental träning av idrottmän/kvinnor. Jag arbetade
tidigare med en lettisk bågskytt och nu är det en svensk landslagsspelare i ishockey som spelat i Philadelphia, i Omsk och numer är i Schweiz i ett år. Nästa år kan han gå var han vill, så vi får väl se vart
kosan styrs då. Det är stimulerande att kunna bidra och se resultat relativt snabbt. Det är naturligtvis också spännande att kunna åka på besök och se idrotten live, eftersom jag är så pass sportintresserad.
I övrigt lever jag sedan tio år ihop med Mona, hon har två barn och vi har tre barnbarn via Erika,
som Monas dotter heter. Jag själv har Markus, Oskar och Albin, som alla tre bor i Stockholm. Där
väntas det första barnbarnet i januari, då Markus skall bli far. Tyvärr tar mitt jobb mycket tid och
jag är borta mycket. När jag är hemma finns teatern fortfarande med i bilden, om än i liten omfattning just nu. Annars är det musik, konserter, sport, kulturevenemang och att umgås med vänner
som är huvudintressena.
När jag tänker på Boteå, så är det alltid med glädje. När jag hälsar på mina vänner
kan jag ibland känna att det skulle vara skönt att flytta tillbaka till lugnet som
jag trivdes med. Men jag inser också att det inte är samma Boteå som jag lämnade.
Man kommer ju alltid ihåg hur det var när man flyttade, så för mig tror jag det
är bäst att inte flytta tillbaka. Men en sak kan ni vara säkra på: Jag är en god
ambassadör för Boteå och talar alltid gott om min forna hembygd. BOTEÅ FINNS
I MITT HJÄRTA!
Stefan Brattfeldt, fd Botebo
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