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Boteåborna ställer
upp för asylsökande

Just nu håller Boteåborna i ett
antal kurser.
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Rik musiktradition
i Björksjön

Björksjösvängen är en av orkestrarna i Björksjön. SIDAN 26

Botaton har, utan större framFramtiden för kulturföreningen Botaton är högst gång, försökt att omvandla Booviss eftersom ett beslut om föreningens upphö- tatonhuset till ett gemensamt förande togs på dess årsmöte. Beslutet innebär även reningshus för bygdens olika föen oviss framtid för Botatonhuset i sig.
reningar.
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Mångkulturellt Hasalopp på Gålsjö

SIDAN 4

älkommen att ta del av ännu ett fullmatat nummer av Botebladet, Boteås egen tidning!
Som redaktör för byns tidning har man
förmånen att få bevittna mycket av allt det
som händer i bygden vecka efter vecka. Det
är inte utan att man imponeras av den gedigna verksamhet som bygden kontinuerligt erbjuder. Allt från kulturella evenemang till sportsliga högtidsstunder. Arrangemang som inte vore möjliga om det inte
vore för alla de eldsjälar som lägger ned
mycket tid och kraft på att hålla vår bygd
levande. Än en gång tack till er alla!
Tack även till er som på olika sätt och
på ideell basis ställer upp för våra nya byinvånare! Tänk vilken kärlek och vilket engagemang som jag har noterat inför det här
numret av tidningen, när jag har besökt
de olika grupperna som anordnas för de
asylsökande! Jag blev både rörd och imponerad! Hoppas att ni orkar fortsätta och
att ni kan få uppbackning från fler!
Till förra numret hade jag förmånen att
få hälsa en ny medarbetare välkommen till
redaktionen, nämligen Ulla Bodin. Känn
dig varmt välkommen, Ulla! Samtidigt vill
jag passa på att tacka Irén Freijs, som flyttat från bygden, för det jobb som hon har
lagt ned för tidningen!
Nästa nummer av Botebladet kommer
ut vecka 22-23 och sträcker sig augusti
månad ut. Ha en välsignad vår och väl mött
på alla de trevliga och intressanta satsningar som bygden har att erbjuda!
Rolf Ronestjärna, chefredaktör

Detta
nummer är

21
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 26/5 2016
Notera detta datum
i Din planering!
Resan till Björkå (Undrom)
är vi började resan (mot Björkå) 1991 bodde vi i Sollefteå på Bellevuevägen och Ylva väntade vårt första
barn (Mattias). Eftersom vi båda gillade djur och natur,
så började vi titta efter ett hus på landet, inte allt för enkelt upptäckte vi. Inget som föll oss i smaken, men vi fick
ett erbjudande om att hyra ett hus i Långsele och vi nappade
på det. Helt plötsligt så bodde vi på Skolgatan i Långsele, vår
lilla familj på tre . Ett år gick fort, familjen utökades till fyra, då Michael föddes hösten -93. Vi kände så småningom
att vi ville ha ett eget hus, så vi började leta igen och hittade
ett fint hus mitt emot Hanssons loge, men vi förlorade budgivningen och det var bara att fortsätta leta. Så en dag
fanns det en annons i tidningen, ett hus i Björkå som var till
salu. Det fanns en bild på huset, så vi tog oss en åktur mot
Björkå och från den stunden var vi fast. Flyttlasset gick
från Långsele till bruket i Björkå i december -93 och här
är vi kvar än. Familjen utökades även med två barn till; Joakim föddes -96 och Johanna -99.
Året 1999 började Mattias i första klass på Kalknäs skola
och Michael i förskoleklass. Där träffade jag Gunnar Åman,
som också hade sin yngste grabb Joel i förskoleklass. Det
blev en hel del prat om fotboll (vad annars), Undroms IF osv.
Grabbarna började spela med Undromslaget "Kometerna"
och på den tiden spelades matcherna i Myriaden, Marieberg. Året därpå tog jag ansvar för laget tillsammans med
Gunnar och sedan dess har det liksom bara rullat på fram
till dags datum. Ett av många roliga minnen från ungdomslaget
är då vi deltog i Umeå fotbollsfestival 2004. Samtliga föräldrar slog följe med laget och drog upp till Umeå med husvagnar! Vi bodde på Vännäs camping med ett härligt gäng. Vi
vann inte alla matcher, men hade otroligt roligt. Lagen har
naturligtvis ändrats genom åren, från ungdomsfotboll till
nu seniornivå, och det är en fin förening som har fostrat många
bra spelare. Kommer säkert att fortsätta
så i många år till om vi som är engagerade i Undrom fotboll får bestämma.
Här skulle jag kunna skriva i all oändlighet, men det får bli en annan gång. Och
det var väl en himla tur att vi inte vann
budgivningen på huset i Långsele...

Stefan Strandberg, Björkå
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Botatons styrelse består av Laila Lindholm, Martin Hellgren, Ellinor Landmark och Stefan Andersson.

Kulturföreningen Botaton läggs ned
Kulturföreningen Botaton är inne på sitt sista verksamhetsår om ingen förändring sker
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öreningslivet i Boteå har under en lång period blomstrat. På senare år har det dock blivit allt
svårare att få folk att engagera sig och delta i de olika verksamheter som bedrivs. En av bygdens största och mest livaktiga föreningar har varit kulturföreningen Botaton, som under
1980- och 90-talet upplevde något av en boom, med mängder av teaterproduktioner, arrangemang
och en omfattande barn- och ungdomsverksamhet. Många Boteåbor har under åren varit engagerade
i föreningens omfattande verksamhet och till för bara några år sedan, så hade man till och med en anställd person som höll i och drog i all verksamhet.
Men tiderna förändras, människors intressen förändras och engagemanget bland människor tycks
också minska. Detta är något som Botaton också har fått känna av under senare tid. Idag består föreningen endast av drygt en handfull medlemmar som under några år har kämpat tappert för att hålla
i gång verksamheten och få ekonomin att gå runt. Tidigare, när man hade en omfattande verksamhet,
fick man ett ganska frikostigt verksamhetsbidrag från kommunen. Men i takt med att verksamheten
har minskat har även bidraget, som man förut uppbar, nu helt och hållit försvunnit.
Med detta som bakgrund beslöt därför de närvarande medlemmarna, vid Botatons årsmöte den
28:e februari, att lägga ned föreningen. Det var ett enigt beslut, som dock togs efter en lång diskussion och med en ganska stor portion vemod. Verksamheten kommer dock att fortsätta under 2016,
eftersom ett beslut om nedläggning måste tas på två ordinarie och påföljande årsmöten. Skulle det
därför ske en förändring under året, t ex att föreningen får ta emot nya medlemmar och med det förhoppningsvis också ny kraft och inspiration, så finns det all anledning att beslutet om nedläggning
kan komma att omprövas.
av Rolf Ronestjärna

Bygden har nu ett år på sig att visa om man tycker att Botaton har något existensberättigande eller inte.
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Risto Rundgren upplever att det finns ett stort behov av ett stöd- och trygghetsboende i området.

Risto Rundgren har planer på
att bygga nytt i Undrom
Risto tillbringar idag det mesta av sin tid i Undrom
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et har snart gått två år sedan Risto Rundgren tog över de f d pensionärslägenheterna (i folkmun kallat Panget) i Undrom.
Sedan dess har anläggningen genomgått omfattande renoveringar, både på ut- och insidan, och Risto har även hunnit med att ta över fastigheten som
inrymmer livsmedelsbutiken i Undrom.
Allra senast har han, med hjälp av sin heltidsanställde vaktmästare, även iordningställt en samlingslokal i källarvåningen i den byggnad som ligger närmast mot Kalknäs. Lokalen ifråga kommer
Risto Rundgren visar ritningarna på det nya huset. att möbleras och inredas efter de önskemål som

Pangets nybyggda bastu rymmer 2-3 personer. Strax intill bastun finns en relaxavdelning.
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de boende eventuellt har. Ett minikök är även på gång att installeras och några vävstolar är redan
införskaffade. ”Jag har fått löfte om hjälp att sätta ihop vävstolarna, men dessvärre har jag tappat bort kontaktuppgifterna till kvinnan som lovat att hjälpa mej. Så det vore bra om hon kunde
kontakta mej!”, hälsar Risto.
I samma lokaler har vaktmästaren dessutom byggt en hypermodern bastu med dusch och relaxavdelning. ”Jag är uppvuxen med bastu, så det var i princip det första jag ordnade med.” Det är möjligt för de boende att boka bastun och undertecknad kan verkligen rekommendera ett besök, eftersom Risto och jag, på min önskan, passar på att ta en bastu i samband med det att intervjun görs.
Risto berättar vidare att han även har investerat i en traktor för att själv kunna ombesörja snöröjningen vid både Panget och butikslokalen. ”Det gäller att hålla ned kostnaderna, så det var ett
självklart beslut, eftersom jag har en heltidsanställd vaktmästare som behöver
sättas i arbete”, säger Risto samtidigt
som han ber mig hälla vatten på bastuaggregatets stenar. ”Vi kan även tänka
oss att ta mindre snöröjningar på andra
ställen”, tillägger han.
Risto berättar också att han har ytterligare planer för anläggningen, nämligen
att bygga en huvudbyggnad på den plats
där det hus som brann stod tidigare. Ritningarna är redan klara och vad som nu
fattas är att hitta en pålitlig byggare och
lösa själva finansieringsbiten. ”Jag har
en god förhoppning om att bygget ska
komma i stånd inom en överskådlig
framtid”, säger han och berättar avslutningsvis att huset, som blir en specialfastighet och är tänkt att vara ett stöd- och
trygghetsboende, ska inrymma 24 lägenheter i enplan och vara cirka 2 000 m2 stort.
En verksamhetsplan är redan framtagen.
av Rolf Ronestjärna Ritningarna för den tänkta specialfastigheten finns redan.

Risto Rundgren planerar att utöka de redan 18 lägenheterna på Panget med ytterligare 24 stycken.
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Maria Wennberg, platschef på asylboendet i Gålsjö Bruk, stormtrivs med sitt arbete.

Många olika nationaliteter samsas på asylboendet i Gålsjö Bruk
De boende har funnit sig väl tillrätta och har till och med skapat en egen Facebooksida
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et har redan hunnit gå ett år sedan Botebladet senast gjorde ett besök på asylboendet i
Gålsjö Bruk (se Botebladets vårnummer 2015 på www.botea.se). Vid det besöket höll man
som bäst på att förbereda sig för att kunna ta emot en väntad och utlovad grupp asylsökande.
Men som det kom att visa sig, så dröjde det ända fram till mitten av september innan anläggningen
började fyllas på med människor. Allra först anlände en grupp ensamkommande barn (EKB), som
placerades i herrgårdsbyggnaden. Idag består den gruppen av 20 barn och denna verksamhet är skild
från den övriga verksamheten på anläggningen. Två veckor senare anlände ca 130 asylsökande och
dessa väntar fortfarande på besked om de ska få stanna i Sverige eller inte.
Det är en brokig skara av människor som idag huserar på den forna konferensanläggningen, bestående av folk från Syrien, Irak, Iran, Kurdistan, Afganistan, Pakistan, Libyen, Algeriet, Rwanda,
Eritrea, Ukraina, Georgien, Venezuela och dessutom några som är statslösa, vilket innebär att de
inte är erkända medborgare i något land. Man undrar givetvis hur det funkar att samsas med så många
olika bakgrunder. ”Ett ledord för verksamheten här på Gålsjö är ´respekt´och det tycker vi att vi

I asylboendets matsal serveras det både svensk kost och mat med internationell prägel.
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har lyckats ganska bra med att förmedla. Faktum är att dom boende verkar känna sej stolta över
att bo här”, berättar Maria Wennberg, platschef på asylboendet. Hon berättar vidare att det har hunnit hända en hel del på anläggningen sedan i höstas. Just nu har boendet 34 anställda (sammantaget
ca 20 heltidstjänster) fördelade på själva boendet, köket, vaktmästeriet och EKB.
Fyra dagar i veckan bedrivs SO- och svenskundervisning med hjälp av två studieförbund. ”Det
är frivilligt att vara med på lektionerna och vissa är jätteambitiösa och villiga att lära sej svenska.”
I ett rum under kapellet bedrivs det förskola, för halvdussinet barn, med hjälp av de asylsökande och
i utrymmet strax intill håller de boende på att montera ihop olika redskap för det gym som är under uppbyggnad. Bland männen finns det ett påtagligt idrottsintresse och två kvällar i veckan fyller
man upp de tre minibussarna, som finns på anläggningen, och far till Sollefteå för att spela fotboll
i Vallaskolans gymnastiksal. ”En av männen har till och med ett förflutet som fotbollsproffs”, tilllägger Maria och berättar vidare att hon vid ett tillfälle for med en av de asylsökande till Sollefteå
Bordtennisklubb och att man där välkomnade denne med öppna armar. ”Han är en riktigt duktig
spelare!”, konstaterar hon. På fredagarna anordnas även en shoppingtur till Sollefteå.
En teatergrupp har bildats och en föreställning hölls i julas och ytterligare en nyskriven pjäs kommer att framföras inom kort. En dag i veckan träffas kvinnorna på boendet för att laga mat tillsammans
och för att umgås. För det mesta utmynnar samlingen i att man dansar olika inhemska danser. Till
dessa samlingar har man även bjudit in några kvinnor från bygden. ”Jag önskar nämligen ett nära
samarbete med bygden och jag har en vision och önskan om att kunna få ut så många som möjligt
på praktik i bygden”, säger Maria. Deltagarna i kvinnogruppen har även gjort en önskelista på
framtida aktiviteter. Högst upp på listan står ett besök av en kvinnoläkare, som kan komma och berätta om hur kvinnokroppen fungerar. Likaså skulle man vilja lära sig mer om kvinnans rätt i det
svenska samhället, berättar Maria engagerat och fortsätter: ”Jag har verkligen ett jättekul jobb och
det är fantastiskt spännande, roligt och lärorikt! Hela världen har kommit till oss och man får
ta del utav många berättelser och livsöden.”
Innan jag tar adjö förflyttar vi oss till matsalen, där jag av en händelse kommer i samspråk med
Nawaf Al-salem, en f d maskinförare från staden Mosel i Irak. Denne berättar att han trivs väldigt
bra på Gålsjö. ”Det här är ett lugnt och bra ställe, där allt vi behöver finns. Vi är som en enda
stor familj där man får lära sej att samsas”, säger han på lite knagglig engelska. Dessvärre finns
det dock ett stort orosmoln på hans himmel. Hans fru och tre barn befinner sig nämligen i Turkiet
och Nawaf hoppas att de snart ska kunna få förenas med honom.
av Rolf Ronestjärna

Botebladets integrationsansvarige fick sig en intressant pratstund med Nawaf Al-salem från Irak.
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På mångkulturella Kalknäs skola talas idag svenska, engelska, arabiska, farsi, dari och urdu.

En särskild klass för de asylsökandes
barn har inrättats på Kalknäs skola
De nya eleverna är oerhört ivriga att få del av de kunskaper som skolan har att erbjuda
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nligt svensk lag har alla barn till asylsökande, i grundskole- och gymnasieåldern, rätt till
skolundervisning. Kalknäs skola har, sedan de asylsökande började anlända till bygden 2014,
bedrivit undervisning av de asylsökandes barn (se Botebladets vårnummer 2015 på www.
botea.se). Inledningsvis rörde det sig bara om ett fåtal barn, men i samband med att antalet barn med
tiden ökade så uppstod ett behov av ytterligare en lärartjänst på skolan. Sedan i mitten av november
har Stöndarbon Maria Norgren hand om en klass med dessa barn. Klassen består i skrivande stund
av tretton elever, varav nio av dem kommer från Syrien, tre av dem från Iran (med afganskt ursprung)

När Botebladets reporter kommer på besök tittar klassen på filmen Ronja Rövardotter.
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SYRIEN
Statsskick: Republik
Yta: 185 180 km2
Huvudstad: Damaskus (ca 1,7 milj invånare 2010
- Ca 2,6 miljoner i storstadsområdet)
Högsta berg: Jabal el-Sheikh (2 814 möh)
hälften beräkInvånarantal: 23,3 miljoner (2014) Ca
nas vara på flykt
2
Invånare/km : 122
Naturlig befolkningstillväxt: 2% (2014)
Medellivslängd: Kvinnor 78 år & män 72 år (2013)
Religion: Sunnimuslimer (ca 75%), kristna (ca 5%)
Läs- & skrivkunnighet: 85,1% (2012)
BNP/invånare: Ca 20 000 kr (2010)
Naturtillgångar: Olja, naturgas, fosfat & krom
Viktigaste exportvaror: Olja, bomull, frukt & grönsaker
Valuta: Syriskt pund
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och en från Pakistan. Av dessa elever hör elva
stycken hemma på asylboendet i Stöndar medan
två bor på anläggningen i Gålsjö.
Maria berättar att det inte är helt problemfritt att bedriva undervisning med tanke på både
språkförbistring och kulturskillnader. ”Man får
använda både teckenspråk och kroppen!”, konstaterar hon. Tacksamt nog har hon dock lyckats
locka med sig Nahid Shakeef, från anläggningen i Stöndar, som behärskar både arabiska och
engelska och som med glädje ställer upp och hjälper till på ideell basis.
En stor del av undervisningen går givetvis ut
på att lära barnen tala svenska. Några av de äldre barnen talar engelska och för dem går det betydligt snabbare att lära sig det svenska språket.
Ämnena musik, idrott och bild har man tillsammans med de övriga eleverna på skolan och de
äldre eleverna har även hemkunskap tillsammans med övriga. ”Barnen är, utifrån sina förutsättningar, fantastiskt duktiga och dom är energiska och lär sej oerhört snabbt. Man får inte
glömma bort att dom flesta har en väldigt skakig skolbakgrund på grund av kriget”, säger
Maria och berättar vidare att barnen verkligen
tycker om att gå i skolan, att de är eld och lågor
över hur bra den svenska skolan är och att de
också är väldigt glada över att få komma ifrån
boendena. Hon citerar avslutningsvis vad en av
eleverna har sagt: ”I Sverige tycker lärarna
om barn!”
av Rolf Ronestjärna

Skolgården på Kalknäs skola erbjuder omväxlande aktiviteter för eleverna när de har rast.
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Det är blandade åldrar på deltagarna i den målarkurs som Inga Bodin och Ulla-Britt Petersson håller i.

Målarkurs för de asylsökande
hålls i Sunnersta Folkets Hus
Ett antal Boteåbor engagerar sig på olika sätt för de asylsökande i bygden
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re dagar i veckan bedrivs svenskundervisning i Sunnersta Folkets Hus som är riktad till de
boende på asylförläggningen i Stöndar, en verksamhet som i huvudsak Boteåbor håller i.
Botebladet har i en tidigare artikel lyft fram denna verksamhet, som bedrivs via Studiefrämjandet och ABF i Sollefteå (se artikel i Botebladets vinternummer 2014 på www.botea.se). Sedan
i november har ytterligare kursverksamhet, riktad till de asylsökande, dragits igång. På lördagsförmiddagarna hålls nämligen en målarkurs initierad av Undromsbon Inga Bodin, som tillsammans

Det pratas svenska på målarkursen, men ganska ofta händer det att man glider över till engelska.
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Deltagarna bestämmer själva vad man ska måla och just nu målar man mest akvarell och med kritor.
med Gålvabon Ulla-Britt Petersson håller i kursen.
Inga, som tidigare hjälpt till i svenskundervisningen, berättar att hon själv är intresserad av att
måla och att det var det som var huvudanledningen till att hon drog igång kursen. ”Dessutom är det
ju en aktivitet som man kan bedriva utan att kunna språket”, säger hon.
Kursdeltagarna har själva fått bestämma inriktning på kursinnehållet och hittills har man målat
utifrån olika teman; såsom skogen och havet. Man
kommer också att rita och måla hus.
Det går inte att ta miste på att både deltagare
och ledare verkar trivas. ”Det är trevligt för både
dom och oss. Naturligtvis uppskattar dom också
att komma ifrån boendet en stund”, konstaterar
Ulla-Britt, samtidigt som hon glatt assisterar gruppens yngste deltagare. ”Och dom får också koppla
bort sina bekymmer en stund”, tillägger Inga och
berättar till sist att kvinnorna även har uttryckt önskemål om motionspass. Så om det finns någon
hugad Boteåbo...
av Rolf Ronestjärna Ulla-Britt Petersson och yngste kursdeltagaren.

Soraya Ahmadi tycker om att måla i akvarell och berättar att hon även målade en del hemma i Iran.
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Av förklarliga skäl har Margit Näsholm en väldigt stor nytta av sin bakgrund som textillärare.

Handarbetskurs för de asylsökande hålls i Stöndar
Ett antal Boteåbor engagerar sig på olika sätt för de asylsökande i bygden
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edan i september hålls det en handarbetskurs på asylförläggningen i Stöndar. Initiativtagare
till kursen är Solumsbon Margit Näsholm och till sin hjälp har hon haft Ingrid Viking och
Gunilla Lundström. Margit berättar att hon, i samband med att hon gick i pension, kände att
hon ville göra något för de asylsökande i bygden. ”Och eftersom jag har jobbat som textillärare
under hela mitt liv, så kändes det naturligt att göra nåt inom det området”, säger hon och berättar
vidare att dottern Linnea, som jobbar med flyktingar i Oslo, for till asylförläggningen i Stöndar

Inte alla kursdeltagare var beredda att ställa upp på bild och även Gunilla Lundström fattades.
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och kollade om det fanns behov och önskemål om
en handarbetskurs. Hon fick ett jakande svar.
Till en början var det även barn med på samlingarna, eftersom de ännu inte hade hunnit börja
i skolan. Därför blev Margit väldigt tacksam när
Ingrid och Gunilla kom med och sysselsatte dessa.
De har dock blivit kvar eftersom de båda tycker
att det är så roligt att vara med. ”Det är väldigt
givande och det är härliga möten med människorna. Dom är så tacksamma och dom ger tydligt uttryck för sin uppskattning”, säger Margit
och tillägger att även personalen uppskattar verksamheten. ”Det har funkat väldigt bra och det
är även skönt att vi kan hålla till här på anläggHärliga möten äger rum på handarbetskursen.
ningen, så att deltagarna slipper ta sej nån annanstans”, fortsätter hon.
Det råder en febril verksamhet i lokalen när
Botebladets textilexpert kommer på besök och det
stickas och virkas både här och där. Så här långt
har det producerats halsdukar, mössor, sockar, vantar och tröjor. ”Dom är väldigt duktiga på att handarbeta. Det är som små konstverk dom gör”, flikar Ingrid Viking in. Mellan varje gång, som man
träffas, brukar deltagarna handarbeta på egen hand.
Verksamheten ifråga bedrivs inte via något studieförbund, eftersom Margit inte har velat krångla
med närvarolistor och personnummer. Så kostnaderna för garn har i huvudsak Margit stått för, men
man har även fått ta emot en del garn från vänligt
sinnade bybor. Margit hälsar avslutningsvis att man
gärna tar emot ytterligare garner och även virknålar och stickor. Det går bra att kontakta Ingrid Viking (se kontaktuppgifter på sidan 34) om man kan
bidra med något.
av Rolf Ronestjärna Kursdeltagarna är mycket villiga att lära sig.

Kursledarna möts alltid av glada miner när de kommer till sammankomsterna på asylboendet i Stöndar.
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Sigge Bodin, Hasaloppets äldste deltagare, får hjälp med nummerlappen av Karin Sellgren.

Premiär för Hasaloppet uppe
på Gålsjö Bruk

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

n av årets stora idrottshändelser i Boteå
torde utan tvekan vara den omåttligt populära skidtävlingen Hasaloppet. Allt sedan
starten 2010 har loppet körts varje år, förutom
året 2014 då det var uppehåll. Hittills har samtliga lopp hållits vid elljusspåret vid Kalknäs skola, men i år hölls det alltså uppe på Gålsjö Bruk.
Arrangör för årets tävling var Boteå-Styrnäs LRF Martin Åslund vinkar iväg ivriga skidlöpare.
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Skidtävlingen utgjorde ett exotiskt inslag för de boende på asylboendet

Lars Fredriksson, Markus Bodin och Niklas Bodin tog de tre pallplatserna i årets upplaga av Hasaloppet.
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*Lars Fredriksson var bäste svensk i de nordiska
Jeanette Westlund och Karin Sellgren serverade fika.
ungdomsspelen i Östersund 1981.
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Det var nästan med livet som insats som en del av de asylsökande satte på sig de gamla militärskidorna.
och asylboendet på Gålsjö Bruk var medarrangör.
Spåren på plats höll som vanligt väldigt hög
klass och den här gången fanns det möjlighet att
åka distanserna 0,3 km, 1 km och 3,7 km. En hel
del asylsökande tog vara på möjligheten att åka
skidor och för de flesta verkade det vara första
gången de överhuvudtaget stod på ett par skidor.
Det var dessutom inte vilka skidor som helst! Personalen på anläggningen hade nämligen lyckats
hitta ett gäng gamla militärskidor (gick under namnet Vita Blixten) i ett utrymme. Det milda vädret,
de ovallade träskidorna och de krånglande bindningarna erbjöd kanske inte optimala förutsätt- Hugo Wennberg (nr 9) tillsammans med asylsökande.
ningar för de tappra nybörjarna, men de stretade
tappert och glatt på trots en och annan vurpa och
ett tjockt lager snö under skidorna. De tre Boteåborna Markus Bodin, Lars Fredriksson* och Niklas Bodin passerade mållinjen först i det längsta
loppet. Arrangörerna bjöd även på varm dryck
och gott fikabröd och man anordnade även en liten tipsrunda med enkla och allmängiltiga frågor
om det svenska samhället. Sammantaget blev det
ett mycket lyckat och uppskattat arrangemang.
av Rolf Ronestjärna

Boteåborna Elin Sellgren och Gun Åslund guidade ett gäng asylsökande under tipspromenaden.
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Kerstin Nordén

Kerstin Nordén känner trygghet över att bo i sin hembygd
I detta nummer av Botebladet möter vi Kerstin Nordén i Björkå
recis som förra numrets porträttperson, så är även
Björkåbon Kerstin Nordén en hemvändare. När jag kontaktar henne och frågar om hon kan tänka sig att ställa
upp för en intervju, så svarar hon direkt: ”Det är klart att man
ställer upp för Botebladet!” Ett sådant svar gläder givetvis!
Kerstin och hennes tvillingbror föddes på Sollefteå BB
1944 och Kerstin tillbringade uppväxtåren i Holm, i huset
som i folkmun kallas för Lerkupan. Eftersom att mamman,

FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
- Jeans och tröja
Sån är
är jag:
Sån
jag:
Jag är
harsocial
alltidoch tycker om
-- Jag
människor. Jag vill gärna tro
att jag är snäll.
Tre föremål jag skulle ta med
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Tre föremål jag skulle ta
mSågverketdarbete
&
med till en öde ö:
vävstolen.
- En bok, ett handarbete och
en CD med Björksjösvängen.

Kerstin tar gärna fram dragspelet och spelar en truddilutt.
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Jag
blir glad
när:
jag träffar
barnbarne..
- Jag får träffa barn och
barnbarn.
Någon jag gärna vill träffa:
- Astrid Lindgren. Jag läste allt
av henne när jag var liten.
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Anna-Stina Byström, vårdades för TBC fick Kerstin bo
hos sina morföräldrar till dess att hon var sex år gammal.
Hennes tvillingbror blev däremot, åtta månader gammal,
bortadopterad till en familj i Älandsbro. ”Orsaken till att
man valde att adoptera bort honom och inte mej, var att
han var mycket lugnare än jag. Men vi fick båda två det
bra. Mormor och morfar, som hette Anny och Johan Byström, var underbara och jag har dom att tacka för allt.
Dom lärde mej mycket!”, berättar Kerstin och fortsätter:
”Givetvis var det sorgligt att man särade på mej och min
bror, men vi kom att tillbringa somrarna tillsammans
under uppväxten och kom därför att hålla kontakten.”
Sina skolår, klass 1-7, tillbringade Kerstin i Björkå
skola. Det var mycket barn och ungdomar i Björkå med
omnejd på 1950-talet, mycket beroende på att det just då
var mycket folk som jobbade på Holms säteri. ”Det var
nästan som en liten Bullerby. Alla var vän med alla och
alla barn lekte och hade roligt tillsammans.” Man hoppade hage och rep och man spelade kula. Ångermanälven
erbjöd bad och fiske och att leka Burr (Burken) var också
populärt. På vintrarna åkte man skidor och masonitskivor
fick tjäna som tefat i backarna. Ibland satt man ihop sina
sparkar, till s k sparktåg, och for t o m ända ned till Undrom. Höjdpunkter var när det någon gång ibland visades
film på Rixdan och när kapten Hedberg med fru inbjöd till
midsommarfirande vid säteriet.
Efter det att Kerstin var klar med skolan ordnade hennes
morfar, som jobbade på Holms säteri, ett jobb åt henne
som ”lillhusa”. Jobbet innebar servering vid måltiderna,
städning, diskning m m. Förutom lön, som uppgick till
100 kr i månaden, ingick även kost och logi. Där blev hon
kvar i nio månader. ”Det var långa arbetsdagar och på
julafton jobbade jag fram till klockan åtta på kvällen.
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forts. nästa sida Kerstin älskar att laga mat och att baka.

Kerstin Nordén trivs med både sitt boende och med alla trevliga grannar och bybor i Björkå.
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Det var en jobbig, men lärorik tid för en 14-åring”, minns Kerstin.
Därefter fick Kerstin jobb som barnflicka hos en familj i Sollefteå. Men efter några månader
kom hon in på Handelsskolan och efter den ett år långa utbildningen fick hon jobb på Tempo i Sollefteå. Under tiden där blev hon tillsammans med en man och tillsammans flyttade de till Hofors,
där Kerstin fick jobb på Domus. 1962 föddes sonen Roger, som idag bor i Oslo och där jobbar som
elektriker.
1967 gick flyttlasset till Sundsvall, där Kerstin genast fick jobb på varuhuset Forum (idag 1891).
1975 föddes sonen Johan, som har en son, bor i Sollefteå och jobbar som busschaufför. Året därpå
bestämde sig Kerstin och sambon för att gå skilda vägar. I den vevan flyttade hon till Sollefteå, till
Sture Nordén, sin nya kärlek. 1978 föddes dottern Kristina, som bor i Sollefteå tillsammans med
man och tre barn och som jobbar som narkossköterska. I samband med flytten till Sollefteå fick
Kerstin jobb på Domus, där hon kom att jobba kvar fram till 1992, då hon blev långtidssjukskriven
p g a en allvarlig fallolycka. Efter felbehandling, med tillstötande komplikationer, fick Kerstin slutligen sjukpension 1999.
Året innan, alltså 1998, flyttade Kerstin och Sture till det hus som de också bor i idag. Kerstin har
upp till dags dato m a o bott ungefär halva sitt liv i Björkå med omnejd. ”Det känns tryggt att bo på
samma ställe som man är född. Det är en fin bygd och människorna som bor här är jättetrevliga.
Det är en frihet att bo här, samtidigt som det är nära till stan”, konstaterar hon.
Kerstin har ofta många järn i elden och att handarbeta, närmare bestämt att sticka och virka, är
sedan många år ett av hennes stora intressen. När Botebladet kommer på besök håller hon för stunden på och stickar raggsockar. Det som hon inte producerar till den egna familjen, brukar hon istället försöka avyttra på diverse marknader och mässor. Det var förresten på Hantverksmässan i Sunnersta Folkets Hus i höstas som hon för första gången tillfrågades om att medverka i denna artikel.
Kerstin har även ett stort musikintresse och spelar dragspel till husbehov. ”Jag spelar väl hellre
än bra, men katten går i alla fall inte ut när jag spelar”, säger hon och flinar. Hon berättar att hon
är ett stort fan av den lokala orkestern Björksjösvängen. Då och då händer det att hon, i samband
med bandets spelningar, får framföra sången Vid Lilltannsjöns strand, som hon har skrivit en uppskattad text till. Genom åren har det blivit många fyndiga och roliga sångtexter, framförallt texter som
folk beställt till t ex bemärkelsedagar. ”Hon är jätteduktig att kunna få ihop det”, inflikar maken
Sture, som precis slagit sig ned vid köksbordet efter en lång skidtur ute på ägorna.
Kerstin tycker också om att baka och laga mat. ”Det har jag efter mormor, hon var en fena på
det!” Och det intresset är givetvis något som hon har stor nytta av när barnen, de tretton barnbarnen
och de fem barnbarnsbarnen, som hon och Sture har tillsammans, kommer på besök. ”I samband
med familjehögtiderna är det alltid fullt i huset!”, säger Kerstin och skrattar glatt. För skrattar glatt,
det gör hon ofta. Kerstin är nämligen en synnerligen glad och positiv person, som har nära till skratt
och som sprider glädje omkring sig.
av Rolf Ronestjärna

Sture och Kerstin Nordén känner stor tacksamhet över sina barn, barnbarn och barnbarnsbarn.
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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

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.

Det mesta talar för att distributionen av nästa nummer av Botebladet kommer att ske via
lokala ombud istället för som nu, d v s via Postverket. Därför kan det ta ett tag innan distributionen börjar fungera till 100%. Skulle Du därför, mot all förmodan, inte ha fått nästa
tidning före den 10/6, så ombeds Du ringa 073-829 59 09 och meddela detta.
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Delar ur Boteåparlamentet samlades hemma i Ulf Lhådös kök för att lära sig mer om hemsidan.

Parlamentsledamöter fick lära sig
att publicera artiklar på hemsidan
Hemsidan ger bygdens föreningar oanade möjligheter
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åren 2011 stod Boteås nya hemsida klar.
Under hösten 2015 skedde en genomgripande automatisering av hemsidan, vilket
kommer att förenkla arbetet för webbredaktionen
och för övriga skribenter.
I december hölls en kurs i hur man publicerar
artiklar på hemsidan. Kursledare var Erik Hoppe, som även har byggt hemsidan, och hans första
elever bestod av delar ur Boteåparlamentet. Erik
har sagt att han gärna ställer upp och håller fler
introduktionskvällar om det skulle finnas önskeErik Hoppe, som byggt hemsidan, ledde kursen. mål om det.
av Rolf Ronestjärna

Parlamentsledamöterna fick lära sig hur man publicerar artiklar på bygdens egen hemsida.
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En kväll under visitationsveckan besökte biskopen Boteå och Överlännäs församlingsråd.

Boteå fick ta emot besök av
biskopen för Härnösands stift

Biskopen gjorde ett besök i Boteå kyrka.
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ndra veckan i februari besöktes Sollefteå-Boteå pastorat av Härnösands stifts
biskop Eva Nordung Byström. Förutom
att delta vid några Gudstjänster, träffade hon även
personal, förtroendevalda och ideellt arbetande
i de olika församlingarna. Syftet med visitationen,
som äger rum max vart sjätte år, var att ge stöd,
inspiration och uppmuntran till församlingarna,
men det handlade också om att ”utöva tillsyn över
kyrkans tro, lära och liv”. Biskopen fick nöjet att
besöka samtliga tre kyrkor i Botebladets spridningsområde.
av Rolf Ronestjärna Biskopen visade ett stort intresse vid sitt besök i Boteå.
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Biskopen besöker pastoratet ungefär vart sjätte år

Biskopen besökte även Överlännäs kyrka.
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TV4:s nyhetsredaktion visade ett stort intresse för Boteå Byavakts brottsförebyggande verksamhet.

Boteå Byavakt figurerade åter
igen i TV4:s nyhetssändningar
FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Allt fler orter väljer att starta egen byavakt

Bengt Forsell lovordade Boteå Byavakt.

ntresset för att dra igång byavakter ökar alltmer runt om i bygderna. Senast hölls ett informationsmöte i Forsmo, där Lars Blomén, ordförande i Boteå Byavakt, deltog och berättade.
Boteå Byavakt har tidigare uppmärksammats
av massmedia vid ett flertal tillfällen. I december
besökte TV4 Grillom för att göra ett reportage.
På plats fanns även Bengt Forsell från polisen i
Kramfors. Efter inspelning följde reportern med
ut på en patrullrunda tillsammans med chauffören
Bernt Bolin. Reportaget kan ses på www.youtube/
kulroffe
av Rolf Ronestjärna
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I

Lars Blomén, Bengt Forsell och Bernt Bolin blev filmade och intervjuade av TV4:s reporter.
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Boteå Byavakt behöver fler betalande medlemmar för att kunna fortsätta sin verksamhet.

Björkåområdet fick klartecken
att komma med i Boteå Byavakt

Ulf Lhådö höll i ordförandeklubban i mötet.
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öndagen den 28:e februari höll Boteå Byavakt sitt årsmöte i Sunnersta Folkets Hus.
Inledningsvis berättade Bengt Forsell, från
polisen i Kramfors, om den nya polisorganisationen som nyss har sjösatts och lovordade än en gång
Boteå Byavakts fina och viktiga arbete. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar, togs även ett beslut
om att införliva områdena mellan Strinne, Björksjön och Åkvisslan i byavaktens patrulleringsområde. De boende där ansvarar dock för sitt eget
område, både när det gäller patrullering och ekonomi.
av Rolf Ronestjärna Bengt Forsell berömde inledningsvis byavakten.
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Boteå Byavakt utökar sitt patrulleringsområde

Bernt Bolin, Bengt Forsell och Lars Blomén.
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Arne Backberg (gitarr), Stefan Gideonsson (bas), Sten Häggblad (gitarr), Sören Israelsson (dragspel),
Karin Hagberg (sång), Klas Häggblad (trummor), Alf Stenström (gitarr) och Per Häggblad (keyboard).

En sprillans ny orkester har
sett dagens ljus i Björksjön
Björksjön fortsätter sin goda tradition med att producera musikgrupper
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et torde inte vara någon nyhet att Björksjön är något av ett musikens Mecka, där konstellationer såsom Christers Trio, Björksjögänget och Björksjösvängen har bidragit till att placera
Björksjön på den musikaliska kartan. Inte nog med det, nu har dessutom ytterligare en grupp
bildats i byn, i det att orkestern Antlantix startades i höstas. Till stor del består den nybildade gruppen av samma manskap, som de två sistnämnda av ovannämnda grupper, nämligen bröderna Klas,
Sten och Per Häggblad och likaså Sören Israelsson (Botebladets Porträttperson i förra numret).
Tillkommit har Kalknäsbon Alf Stenström, med ett förflutet i gruppen Revival (se Botebladets sommar-

Den nystartade gruppen Atlantix har en musikstil och repertoar som lämpar sig bra för pubkvällar.
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nummer 2008 på www.botea.se) och efter jul fylldes dessutom gruppen på med ytterligare tre medlemmar; de tre Sollefteåborna Arne Backberg, som tidigare spelat i grupperna Carltzons och Strix, och
Stefan Gideonsson, som spelat i gruppen Unnafour, samt Näsåkerstjejen Karin Hagberg, som tidigare
sjungit en del på diverse vårdinrättningar och boenden.
Per Häggblad, som är gruppens kapellmästare, berättar att man är ett coverband med en repertoar
bestående av country, rock och ballader. Vidare att man hoppas att kunna få spelningar i först och
främst pubsammanhang, men även få en del uppdrag som dansorkester. ”Vi tror att det kommer att
gå bra för oss framledes”, siar Per. När Botebladets musikorakel besöker en av bandets övningar,
i Björksjöns Folkets Hus, så övar man som mest inför sin allra första spelning, som kom att äga rum
sista lördagen i februari på puben Old Oaks i Sollefteå.
av Rolf Ronestjärna
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Sören Israelsson och Karin Hagberg i Atlantix. Kapellmästaren och keyboardisten Per Häggblad.

Bredbandsdragningen till Boteå 2003 innebar att bygden fick bättre kontakt med omvärlden.

Sollefteå kommun drar fibernät till Boteå
Ett informationsmöte om projektet kommer att hållas i vår eller till hösten
höst är det 13 år sedan Boteå fick bredband via kopparledning. Nu kommer bygden få möjlighet
till framtidssäkert bredband via fiber. För enligt uppgift har nu Sollefteå kommun beviljats pengar
för ett stomnät till Undrom, som kommer att gå via Vallänge, Offer och Kalknäs. Grävningarna
beräknas komma igång under 2016. Någon gång under 2017-2019 planeras även ett villaanslutningsprojekt, där kommunens bidragsansökan till Jordbruksverket kommer att baseras på anslutningsprocenten av de bebodda fastigheterna i fastställda områden. ”Tanken är att anslutningsavgiften
ska vara densamma som för dom som bor i Sollefteå”, berättar Johanna Nilsson, marknadsansvarig
hos Sollefteå stadsnät.
av Rolf Ronestjärna
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Det var inte första gången som Vallänge särskilt boende fick ta emot besök av Björksjösvängen.

Björksjösvängen gjorde uppskattad spelning på Vallänge
Trivseln är stor bland de boende på Vallänge
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et är allmänt känt att trivseln är stor på
Vallänge särskilt boende. Då och då höjs
dessutom trivselfaktorn ytterligare i samband med att boendet får ta emot besök av diverse
underhållande gäster.
Lördagen den 20:e februari kom orkestern Björksjösvängen på ett uppskattat besök. Gruppens repertoar och spelstil gick tydligt hem hos de tacksamma åhörarna, som bl a fick lyssna till några
sånger skrivna av kapellmästare Per Häggblad.
Besök gärna www.youtube/kulroffe för ett litet
Gruppens repertoar passade som handen i handsken. smakprov.
av Rolf Ronestjärna

Sören Israelsson, Bengt Mohlin och Per Häggblad. Spelningen uppskattades stort av de boende.
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Nyinflyttade Undromsbon Annelie Gybo tycker att hennes tillvaro känns helt rätt just nu.

Barn och barnbarn lockade Annelie Gybo tillbaka till bygden
yinflyttade Annelie Gybo flyttade från Gävle till
Sollefteå. Där träffade hon sin blivande man och
flyttade tillsammans med honom till Björksjön, där
hennes syster redan bodde. Medan hon bodde där fick hon
och hennes man de två barnen Sandra och Emil. När systern,
som är astmatiker, efter ett antal år flyttade till Svenstavik,
fick Annelies familj äntligen möjlighet att skaffa katt. Sedan
dess har det alltid funnits minst en katt i familjen. Efter några år flyttade Annelie efter sin syster till Svenstavik. Snart
blev hon delägare i ett gym och kom att hjälpa till med lite
av varje. Att gå en massagekurs kändes från början helt främmande för henne, men hon övertalades till det. Det visade sig
vara bland det bästa hon gjort. Efter tio år i företaget sökte
hon sig till Avesta och utbildade sig till undersköterska.
För 2,5 år sedan blev Annelie mormor och när det för ett
halvår sedan kom ytterligare ett barnbarn, kände hon att det Annelie Gybo med sina älskade katter.
var dags att flytta närmare de egna barnen och deras familjer. Så när hon var uppe och hälsade på
dottern, och hennes familj i Offer (se Botebladets sommarnummer 2015 på www.botea.se), gjorde hon slag i saken. ”Jag sökte jobb och fixade lägenhet. Sen åkte jag hem och sa upp både mej
och lägenhet!”
Nu känns det alldeles rätt! Barn och barnbarn i Offer och i Björkåbruk. En egen bostad i Undrom,
där hon bor tillsammans med katterna Knubben, Lillen och Bossen. 250 meter till affären, hon hör
kor råma i omgivningen och har öppna landskap runt husknuten. Dessutom har hon, efter en tid som
timvikarie på Vallänge särskilt boende, fått fast jobb inom hemtjänsten i Sollefteå.
av Ulla Bodin

FOTO: ULLA BODIN

Annelie trivs i sin lägenhet på Panget i Undrom
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Lucian och hennes tärnor behandlades nästan som rockstjärnor och mängder av foton knäpptes.

Luciafest för de asylsökande
hölls i Sunnersta Folkets Hus
Asylgruppens arrangemang blev väldigt uppskattat av de asylsökande

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

ördagen den 5:e december anordnades åter en luciafest i Sunnersta Folkets Hus av Boteåparlamentets asylgrupp (grupperna som under hösten bedrivit svenskundervisning i Folkets
Hus). Luciafesten riktades först och främst till de asylsökande som bor på asylboendet i Stöndar, men givetvis var även Boteåborna välkomna. Ett antal bybor hade även hörsammat inbjudan.

Det dignande fikabord som Asylgruppen hade dukat upp uppskattades stort av festdeltagarna.
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En grupp afganska killar lät sig väl smaka av fikat. Jultomten hade med sig julklappar till samtliga barn.
Festen inleddes med fika, vilket var ett smart
grepp, eftersom eventuella eftersläntrare inte behövde missa det inplanerade luciatåget. Vid fjolårets fest dök nämligen de allra flesta upp efter
det att tåget hade nått sin slutstation. Fikabordet
var synnerligen väl tilltaget och fikagästerna gick
från det med överfyllda tallrikar.
Det inskridande luciatåget, bestående av lucian Elin Holmsten och tärnorna Emma Holmsten,
Julia Sundberg och Nova Larsson, väckte stor
förundran bland de församlade. Till ackompanjemang av kantor Eva Rosell bjöd dessa på julstämning med ett antal julsånger.
Givetvis fick festen även ett uppskattat besök
av Tomten, som märkligt nog påminde en hel del
om Lars Gradin. I sin säck hade Tomten med sig
julklappar till alla barnen på plats.
av Rolf Ronestjärna Julklapparna togs emot med stor tacksamhet.

Luciatåget bestod av lucian Elin Holmsten och tärnorna Emma Holmsten, Julia Sundberg och Nova Larsson.
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Det årligt återkommande Luciatåget från Blåklockans Förskola har blivit en uppskattad tradition.

Luciatåget från Blåklockans förskola charmade Direktens kunder
Luciatåget inledde julfirandet i Boteå

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA
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ucia 2015 inföll på en söndag. Detta innebar
att det årliga och uppskattade luciatåget
från Blåklockans förskola fick ge sig ut
på sin luciaturné redan på fredagen. Första stoppet gjordes vid butiken Direkten, där barnen bjöds
på fika innan sitt framträdande.
Därefter skjutsades luciatåget till Vallänge särskilt boende av Buss-Ulla Norenius. Med på färden följde även Ulla Assergård och Mathias
Åman. Luciatåget, som ägde rum för nionde året
i rad, har blivit en mycket uppskattad tradition i
Luciatåget bjöd på både lucia- och julsånger. bygden.
av Rolf Ronestjärna

Luciatåget, som anlände i samband med butikens öppnande, charmade de kunder som var på plats.
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Boteåkören, under kantor Eva Rosells ledning, var ett mycket uppskattat inslag i julkonserten.

Julkonsert i Överlännäs kyrka

FOTO: ULLA BODIN

las och Sanna Norberg bjöd den 28:e december på julkonsert i Överlännäs kyrka tillsammans med Holmsten Trio, Andrej Altin, Angelica Karlsson, Rolf Öhlén och Boteåkören under ledning av Eva Rosell.
Sistnämnde hälsade inledningsvis alla hjärtligt välkomna till kvällens konsert. Sedan tog musiken vid och det blev en fantastisk blandning av julens alla sånger, med en mix av körsång, solosång och duetter. Modern julmusik, som
En stjärna lyser så klart och Tänd ett ljus (solosång av Andrej Altin), blandades med gammalt traditionellt som Gläns över sjö och strand. Det mesta
ackompanjerades av Holmsten Trio, den här kvällen med en något nedtonad
roll, men med sedvanlig musikalitet. Klas och Sanna fick även visa sina operatalanger i Céline Dions The Prayer. Vissa stycken förgylldes även av Angelica
Karlssons tvärflöjtspel. Prästen Rolf Öhlén citerade i sin betraktelse Pippi Långstrump där denne säger: ”Om det inte fanns några bråkiga barn skulle det
inte växa upp några snälla gubbar.”
av Ulla Bodin Andrej Altin sjöng.

FOTO: ULLA BODIN

Kyrkobesökarna bjöds på en musikalisk buffé i julens tecken

Publiken fick även vara med när Klas och Sanna Norberg bjöd upp till klapp och sång.
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GRRR!!!
Jag kom körande mot Undrom en dag och när jag saktade in, för att
inte stänka ner en gångtrafikant, började denne vifta så energiskt att jag
stannade för att höra vad som stod på. Det visade sig vara Gubben, i
högform som vanligt. AG: Nej, men se på optimismens glada
nuna mitt i all bedrövelse. Låt höra vad han har för gott att säga
nu då. BB: Om vad? AG: Jamen, titta på eländet redaktörn.
Vägen ser ju ut som ett vårdike. Mitt i vintern. Man kan inte ens
gå som folk i smörjan. Man bara halkar omkring. BB: Jaha ja.
Jo, nu har nog utvecklingens välsignelser nått ända till Boteå ser det ut som. AG: Utveckling, välsignelse! Herre, du min skapare vilken nidbild! Ett svartstråk, ett saltlagsdike. Nej, fy för den lede!
BB: Ja, men det är ju för säkerheten. AG: Jo, minsann. Vår nya statsreligion. Dom heliga beslut som
fattats kan icke ifrågasättas och sedan står vi här med en förstörd väg. BB: Nu tar han väl ändå i.
AG: Jaså minsann! Det gör jag!? Har han tittat närmare på vägbanan nyligen? Kom sedan och säg
att jag överdriver! Asfalt i total upplösning. Nää, redaktörn. Salt ska man ha i gröten och på frukostägget. Men det kanske är ett led i åldringsvården. Vi ska saltas in för att hålla längre. Stat och kommun i skön förening. Det går säkert att bilda någon ny myndighet för ändamålet också. Natriumakademin kanske? Som skrider till verket under den käcka parollen ”Salt överallt”. BB: Ja, man är ju
på god väg, så att säga. Hehehe. AG: Bah, tänk när man kunde ta sparken och uträtta ärenden och
samtidigt rasta hunden. Dom tiderna är förbi, redaktörn. Sparken gnisslar mot asfalten och hunden
förstör tassarna. Skorna far illa också för den delen och kläderna med. En sänkt livskvalitet, det är
vad som blir resultatet. BB: Nja, särskilt vackert är det ju inte förstås. AG: Och bilarna rostar sönder och flora och fauna tar skada. BB: En hel del spolarvätska får man ju också köpa förstås. AG: Jag
fasar för hur den här vägen kommer att se ut till sommaren. Stenskott i parti och minut, sanna mina
ord. På en belagd väg? Det är ju så man kan gå upp i limningen. BB: Innan dess har man säkert
gjort något åt saken. AG: Oh, milda makter vad vissa människor kan vara naiva. Det har väl inte
gjorts något åt den här vägen på trettio år, förutom att lappa med tjära och lösgrus. Ska det verkligen
inte gå att få stopp på detta vansinne, redaktörn!? BB: Nja, jag tror knappast att våra röster gör någon som helst skillnad i det här fallet. AG: Så han menar att vi kommer att få ha det så här hädanefter?
BB: Ja, jag är nog ganska så säker på den saken...
Och där tystnade han, tittade länge på mig med sorgsen blick, vände sedan om och halkade iväg i
saltmodden, ensam och med nedböjt huvud.
Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

MAN MÅSTE
VARA BEREDD
ATT DÖ BORT
FRÅN SEJ
SJÄLV...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
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FÖR ATT
FÅ UPPLEVA
DET SANNA
LIVET!!!

SVÅRIGHETSGRAD 1 AV 5

Foto: www.ronestar.nu
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RÄTT LÖSNING TILL DETTA KRYSS FINNER DU PÅ SIDAN 35

av Erik Hoppe
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Stor kakfrossa
och välkomstfika för alla nyinflyttade

Björkå kontor
Öppet tisdagar kl 14-19
I
Det finns även möjlighet att låna
böcker måndagar 13-16 och onsdagar 10-12.30 i
samband med annan verksamhet i lokalerna.
Om Du vill låna under tiden Biblioteket har
I
stängt kan Du ringa Pia Hedberg på 0620-320 44.

Lördagen den 2/4 kl 14-16 i Sunnersta FH
Anmälan om att bidra med en kaksort senast
26/3 (minst 20 st "bagare" behövs för att
evenemanget ska kunna genomföras).
Ingen föranmälan för att komma och fika.
Anmälan om kaksort till
Ingrid, 0612-600 16 eller Pernilla, 076119 33 09, pernilla.landberg@gmail.com

I

I

Nya böcker är på ingående!
Dessutom stort bokloppis med
böcker för 5 kr/st & 10 kr/3 st
I

II
Musikcafé till förmån
för "Blå Bandet"

I

I

I

I

I

I

Välkommen till årsmöte
Söndagen den 3/4 kl 14
i Sunnersta Folkets Hus I

Sunnersta Folkets Hus
Söndagen den 10/4 kl 18

I

I

INFORMATION

LOPPIS I BOTEÅ

I

I

I

VÄLKOMMEN
TILL VALBORGSMÄSSOFIRANDE
30/4 kl 19 på Rixdan
i Björkåbruk
¤ KORV- & HAMBURGERFÖRSÄLJNING ¤ LOTTERI
¤ SÅNGUPPTRÄDANDE AV
FAMILJEN RONESTJÄRNA
¤ BRASA

I

Arrangör: Björkå
Samhällsförening
I

I

I
BOTATON INFORMERAR
Välkommen att bli medlem i föreningen
Enskild 50 kr/Familj 100 kr/Förening 250 kr
Välkommen att hyra lokalen till en väldigt låg kostnad - Medlemsföreningar
nyttjar lokalen gratis
Bankgiro
64 28 77 - 5
I
I

HOLMS TRÄDGÅRD
OCH MOHAIR
I gårdsbutiken finns nu ett
utökat sortiment bl a
strumpor och stickat.
Som vanligt finns det
också garner, ull, salvor, tvål och tovtvål.
Ring 0620-320 44 innan
besök (lämna gärna
meddelande på
telefonsvararen)
- VÄLKOMNA I

I

Boteåparlamentet är sedan något år
tillbaka förvaltare av den tidigare fonden för Para skolas bevarande. Medlen är öronmärkta för satsningar som
kan gagna bygdens barn och ungdomar. Om Du har ett förslag på en satsning eller investering för nämnda ändamål, så är Du välkommen att höra
av Dig till Pia Hedberg, Boteåparlamentets ordförande, på telefon 0620I 320 44.
I

I nästa nummer av tidningen
planeras ett Loppisspecial.
I på
Tipsa gärna redaktionen
botebladet@botea.se
I
I

I

I

I
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Holmsten Trio med gäster:
* Klas Norberg * Anders Högström
I
* Johanna Öström
Pris 100:- fika ingår
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Ändrad utdelning
Botebladet
se sidan 19
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I
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I
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Alla intresserade välkomna!
- Fika serveras I
I

I

Altins Cup 2016

I

I

I

Undroms IF bjuder in till årets upplaga
av Altins Cup på Nipvallens konstgräs
Lördagen den 16/4
Första match kl 8.00 - Final ca kl 21.30
(med reservation för ev förseningar)

Inträde 50 kr - Barn under 16 år gratis
Kiosken är öppen under hela cupen och
där serveras hamburgare, tunnbrödsmackor,
toast, kaffe, dricka, fikabröd, godis m m
VÄLKOMMEN!
I
I

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

I

Stöd brottsbekämpningen genom att bli medlem i föreningen!
Medlemsavgiften 250 kr betalas in på bankgiro 719-4632
Kom ihåg att ange avsändare!

I

I

I

I

I

DEN PLANERADE FIBERSATSNINGEN I BOTEÅ

Om Du har frågor eller funderingar angående Sollefteå kommuns planerade satsning
på fibernät från Sollefteå till Undrom & Gålsjö, så är Du välkommen att kontakta:
Telefon: 0620-68 28 30 eller e-post: stadsnat@solleftea.se
I
I I

I

I

I

I

I

I

I november 2014 köpte vi den gamla arbetarbostaden till försöksgården i Offer ( Offer
507). Nu har vi börjat renovera så smått
och funderar mycket kring hur huset sett
ut och fungerat tidigare och över människorna som bott här.
Har du bilder, minnen eller historier relateI
I
rade till huset eller gården? Vi är nyfikna!
Ring eller maila gärna!
073-078 40 58, sandra.gybo@gmail.com
Sandra och Per Gybo I
I

I

E FT ER LYSN I N G

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

I
I

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

I

I

Vit, röd
160 Svart, röd
Vit
140
Ljusblå, rosa
Vit, grön,
120
Ljusblå, rosa
mörkgrön
100
Ljusblå, rosa
80
Ljusblå, rosa
X Small
Grön, röd
- Även Boteådekaler finns till försäljning -

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

I

I

SÖNDAGEN DEN 20/3
KL 14 i BOTATONHUSET

+ Herrlag & ungdomsfotboll + Längdskidåkning
+ Fritidsgård + Stavgång + Spinning
Medlemsförmån hos Hårlooken i Björkå
och Aquaarena i Sollefteå
Medlemskort:
Medlemskortförsäljning:
Familj 200 kr, vuxen 100 kr, Lollo Wallblom, 0612-604 63
barn upp till 16 år 50 kr
Anders Bodin, 070-663 35 06
Bankgiro 5458-5492

I Hemsida: http://www.klubben.se/undromsif

I

I

UNDROMS IF

I

I

I
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Tankar från en före detta kopiga på Holms Lantbruk
å hösten 1986 satt jag i köket, i Sörmoflo utanför Näsåker, och läste en annons i TÅ om att
Holms Säteri skulle säljas. Vi hade just byggt klart lagårn där och hade 15 kor som vi mjölkade,
jag jobbade extra i hemtjänsten och tankarna om framtiden snurrade. Jag hör mig själv säga:
– Ska vi inte köpa det jordbruket, tänk vilken utmaning!
I mitten av april, året efter, bodde vi där tillsammans med en till familj och efter två år blev det
förstärkning av ytterligare en familj. Tack vare att redan anställd personal lotsade in oss i alla göromål, visade oss alla maskiner, rutiner och introducerade oss för grannar och företag och tusentals
nya utmaningar på detta anrika jordbruk, gick övergången ganska bra. Å, vad det var spännande
och roligt att upptäcka alla markerna och lära sig alla kossorna! Jag älskar verkligen omgivningarna
runt Holm, all denna vackra himmel som omsluter skog, åker och beten. Att vi skulle odla ekologiskt
var en självklarhet, det låg i tiden. Med alla larmrapporter om rester från kemiska bekämpningsmedel
i maten som kom, och som fortfarande kommer, är jag stolt och glad över att vi höll fast vid vårt
beslut att föra en livskraftig jord vidare.
Det var människor från Finland, Norge, Estland, Lettland, Tyskland, Österrike och Bulgarien.
Många kom som praktikanter, men flera var vanliga anställda. Vi odlade potatis och morötter på
stora områden och vi packade på vintern och sålde vidare. Under två somrar hade vi ett gigantiskt
växthus i plast, som killarna från Estland byggt, där vi odlade tomater. Jag uppfann hela tiden nya
maträtter med tomater. Vi hade grisar som bodde ouppvärmt hela vintern och de fick sina kultingar
där. Grismammorna hade byggt stora rum i halmen; ett för toalettbestyr, ett för umgänge och ett
för att sova i, ja, de är fantastiska djur. Ju fler som kan dela på arbetet, ju roligare och möjligare
blir det att känna glädjen och se framtiden på landet.
Tiderna förändrades, både på det personliga planet och från regering och riksdag, genom EUinträdet samt sammanslagningar inom jordbrukskooperativen under slutet av nittiotalet. Att det
har varit positivt för bönder och landsbygd är väl ganska svårt att tillstå, eftersom det under
2015 års första sex månader har lagts ned 145 mjölkgårdar och tyvärr ännu fler under månaderna
fram till i dag. Vi har världens bästa djurskyddslagstiftning i Sverige. Det är märkligt att det inom
kommun och landsting ofta väljs mat som kostar minst, utan hänsyn till djurskyddslagar. I vissa fall
är det så illa att om en svensk bonde hade haft en djurhållning, som det är i vissa av de länder vi tar
mat ifrån, så hade bonden blivit av med djuren samt blivit straffad. Importen av mjölk och grädde
ökade med 2700% mellan 2002 och 2011 enligt LRF:s uträkningar. Så om utvecklingen fortsätter
som i dag, så har vi inga jordbruk i Sverige år 2050. Det är inte bra. Det finns hur mycket statistik
som helst som talar för att om vi vill behålla våra fina öppna landskap, så måste vi handla svenskt,
närproducerat, ekologiskt och värna om den rena jorden och det rena vattnet. Höj därför statusen
för våra bönder!
I dag lever jag mitt liv i Näsåker där jag arbetar som kyrkvaktmästare. Jag kommer
till Holm så ofta jag kan och jag är oerhört tacksam över att min dotter och måg gör
det möjligt för mig att vistas i den vackra omgivningen så mycket jag vill. Det är
snart 30 år sedan jag första gången kom till Holm och det ångrar jag inte. Jag
hoppas på att jag får 30 år till under den vackra himlen på Holm. Var rädd om
varandra inte för andra!

Elisabeth Sellgren, fd Boteåbo
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