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Mobilsågen i Björksjön är ett rejält kap

Per-Erik Bergstrand driver ett
mobilsågsföretag.
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Musiken flödar helt
och fullt i Boteå

Boteå har fyllts med musik och
toner i vår.
SIDORNA 24-27

Några dagar efter det att butiken öppConny Borg och Mary Arevalo har öppnat butiken nade överlämnade Boteåparlameni Undrom. I samband med nyöppningen dök en tet, representerat av Pia Hedberg och
hel del bybor upp och passade då på att handla Ingrid Viking, en välkomstblomma
och hälsa de nyinflyttade välkomna.
till den nye ägaren.
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Gammal och ung sparkade loss
på stranden i Undrom. SIDAN 10
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Kickrace på stranden gav mersmak

SIDAN 4

älkommen att ta del av ännu ett fullmatat nummer av Botebladet, Boteås egen tidning!
Tänk vilken fantastisk bygd som vi
lever och verkar i! En bygd bestående av
tillika fantastiska människor. Det är lätt
att man blir hemmablind eller att man stirrar sig blind på det som man tycker sig
sakna. Positivt tänkande är aldrig fel och
det gör definitivt inte ont.
Just nu kan vi t ex glädja oss åt att
butiken åter har öppnat. Perioden då butiken har varit stängd, har säkert gjort att
många vant sig vid att handla i Nyland
eller i stan. Helt tydligt har det funkat det
också. Men att ha en bybutik är ändå viktigt på flera områden, inte minst socialt.
Butiken är helt enkelt en träffpunkt och
ett nav i vår bygd. Den är också viktig för
bygdens framtid och för dess möjligheter
att i framtiden kunna attrahera presumtiva inflyttare. Vi får dessutom vara väldigt
tacksamma över att någon överhuvudtaget
kunde tänka sig att ta över butiken och
likaså visade sig beredd att vilja satsa på
den. Men framförallt är butiken vår ensak
och vårt ansvar som bybor. Vi kanske inte
får någon mer chans efter detta...
Nästa nummer av Botebladet kommer
ut vecka 37-38 och sträcker sig november
månad ut. Ha en välsignad sommar och
väl mött på alla de trevliga och intressanta
satsningar som bygden har att erbjuda!
Rolf Ronestjärna, chefredaktör

Detta
nummer är

26
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 7/9 2017
Notera detta datum
i Din planering!
yligen var jag med som ledare på en livsresa till Grekland för
ungdomar som jobbar frivilligt som konfirmandledare inom
kyrkan i Härnösands stift. Jag började då fundera över min
egen livsresa.
Jag är född och uppvuxen i Prästmon. Mamma arbetade som sjuksköterska och pappa drev en lanthandel. Vi är sex syskon. Tre bor
kvar i Ådalen och tre är utspridda i landet. Alla är musikaliska, med
påbrå från både mor och far. Farfarsfar var riksspeleman och farmor och farfar är uppväxta i Boteå.
Jag tog körkort och åkte som au pair till Fort Lauderdale i USA.
Bytte jobb till motellstäderska i Pompano Beach. Hamnade på samma party som Ingemar ”Ingo” Johansson. Hem igen.
19 år gammal mötte jag Antti. Kär och galen flyttade jag snabbt
in hos honom. Vi spelade blues och rock tillsammans i olika konstellationer. Vi reste till Kina och med gitarren på ryggen, och med ”By
the Rivers of Babylon”, öppnade vi upp för många möten med 80-talets kineser. De fyrfiliga gatorna i Beijing var väldigt tomma jämfört med dagens hårt trafikerade och förorenade gator. Endast vagnar dragna av hästar eller åsnor med kinakål och andra grönsaker
och en och annan taxibil trafikerade de breda gatorna i Kinas huvudstad när vi var där. Vi reste igenom det spännande landet och upplevde en kulturkrock i Hong Kong. I Kina kunde vi lämna fram pengar
och få tillbaka växeln, utan att veta exakt vad det kostade, men i
Hong Kong drog man in oss i affärerna och bokstavligen kastade ut
oss när vi inte ville köpa något.
Hemma igen jobbade jag som vårdbiträde på Hammars sjukhem
och som städerska på Kramfors flygplats. I januari 1988 reste Antti och jag till Egypten. En vecka i Kairo och en vecka i Hurughada.
Där träffade vi en orkester som vi jammade med. De ville att vi
skulle stanna som sångare i bandet, men vi var präktiga svenskar
som skulle hem och deklarera och sköta våra arbeten. I juni samma
år ringde bandledaren och ville att vi skulle komma och göra en audition på det anrika hotellet Mena House i Kairo. Efter mycket funderande sålde vi hus och bilar och på vinst och förlust gav vi oss iväg
till Kairo igen. Vi övade med bandet och sjöng på denna audition.
Jag sjöng trots att jag var jättenervös. ”Rör på dej!”, sa Antti.
”Jag kan inte!”, väste jag mellan textraderna. Och jag kunde inte röra på mig. Fötterna var som fastvuxna i scengolvet. Till saken hör att
innan vår audition hade samma scengolv intagits av ett superproffsigt dansgäng från London med superhäftig discomusik. Vi fick
i alla fall jobbet och sjöng på Abu Nawas nattklubb i ett år.
Vår musikrepertoar utvidgades och vi kom hem med italiensk
smörsång och högklackat som vi till en början vägrade. Det visade
sig dock att publiken gillade låten och högklackat och vårt agerande
på scenen. ”Save your love” kom att bli mycket omtyckt även här
hemma. I många år spelade vi som Duo de Luxe i Norrland och södra Sverige, samtidigt som vi renoverade vårt
fina hus vid Ångermanälvens strand. Jag jobbade på Vallänge och på Konsum, som sedan
blev Handlar´n.
Mycket har hänt sedan dess. Idag jobbar
jag som barn- och ungdomsledare i Ådalsbygdens pastorat. Jag älskar mitt jobb och jag
älskar Undrom. Antti och jag har gjort en revival och spelar igen. Jättekul! Jag hoppas
på att min livsresa får bli lång och att jag får
bo kvar i den här fina bygemenskapen.

Ann-Charlotte Agrell, Undrom
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Conny Borg och Mary Arevalo, med sonen Tommy 16 månader, har tagit över butiken i Undrom.

Nya ägare till butiken i Undrom
onny Borg och Mary Arevalo, de nya ägarna till butiken i Undrom, har sedan en tid varit
på plats i Undrom och lördagen den 20:e maj var det äntligen dags för efterlängtad nyöppning
av butiken. En jämn ström av bybor passade på att besöka butiken under premiärdagen och
även att hälsa paret välkommen till bygden.
Jag får mig en pratstund med Conny Borg lite senare under veckan. Han berättar inledningsvis att
han ursprungligen kommer från Tidan, i Skaraborgs län, och att han under större delen av sitt liv har
sysslat med olika typer av försäljning. Sedan 1989 är han egen företagare och han inledde sin företagarbana med en s k franchaiseverksamhet inom ett biluthyrningsföretag. Under ett par års tid jobbade han även som chaufför respektive försäljare för ett glassföretag. Mellan åren 1994 och 2009
var hans städfirma kontrakterad av Vägverket, samtidigt som han drev olika kiosker och gatukök.
Drygt ett år, innan flytten till Undrom, drev han en motellrörelse i södra Västergötland. Han berättar vidare att både han och sambon bar på en önskan att få göra något nytt och att få driva någon form
av egen rörelse. Så när de råkade få syn på en Blocketannons med butiken i Undrom, så väcktes genast deras intresse, eftersom rörelsen verkade stämma överens med deras önskemål och vision. Den
2:a maj skedde övertagandet av både butik och fastighet.
Butiken, som drivs via Connys företag, har döpts till Undroms Närlivs och kommer att ingå i butikskedjan Nära Dej. Skylt kommer att komma upp inom kort. Tyvärr har butiken tappat de flesta
av sina tidigare servicefunktioner. I dagsläget kan den erbjuda apoteks- och bussgodsutlämning.
Samarbete med Systembolaget och Schenker är dock på gång och Conny hoppas att det inte ska
dröja alltför länge förrän Svenska Spel
och ATG är tillbaka i butiken. ”Jag
tror att jag kommer att få lanthandeln att fungera bra och jag ämnar
forma den så att den passar och harmonierar med bygdens behov. Jag
har därför stora förhoppningar inför
framtiden och jag ser fram emot att
få träffa och lära känna byborna!”,
hälsar Conny avslutningsvis.
av Rolf Ronestjärna Marie och Peter Sjögren var bland de första kunderna.
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De nya butiksägarna ser fram emot att få träffa och lära känna byborna
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Invigningen av det nya biblioteket i sockenstugan genomfördes med traditionell bandklippning.

Högtidlig invigning av nya biblioteket i Boteå Sockenstuga
Föreningen Bibliotekets Vänner i Boteå ser positivt på bibliotekets framtid
oteå Bibliotek, i Björkå Aktivitetshus, invigdes i februari 2010, efter det att kommunstyrelsen i Sollefteå kommun hade tagit ett beslut att lägga ned det dåvarande biblioteket på Kalknäs skola. Sedan dess har föreningen Bibiotekets Vänner i Boteå, på ett förtjänstfullt sätt
och med bybornas hjälp, bedrivit biblioteksverksamhet i lokalerna. I höstas meddelade dock Pia Hedberg, ägare till fastigheten och tillika ordförande i föreningen Bibliotekets Vänner i Boteå, att hon,
p g a bristande ork, ämnade sälja huset. Efter en del efterforskningar visade det sig att Boteå Församlingsråd var villigt att låta biblioteket få flytta in i ett rum på övervåningen i Boteå Sockenstuga
i Undrom, ett beslut som därefter också kom att sanktioneras i kyrkorådet. En stor eloge och tack
riktas därför givetvis till de personer som var med och tog detta beslut!
I förra numret av Botebladet kunde vi berätta att Boteå Bibliotek var på gång att flytta från det
s k kontoret i Björkå till just sockenstugan. Invigning av den nya lokalen var inledningsvis tänkt att
ske den 31:a januari, men den planerade flytten fick skjutas på framtiden p g a sjukdom. Att flytta
böcker och hyllor kom givetvis att bli en mödosam uppgift för styrelsen, och för de frivilliga som
ställde upp och hjälpte till, men i det stora hela kom arbetet att flyta på bra.
Tisdagen den 25:e april kunde då äntligen det nya biblioteket slå upp dörrarna! Redan på eftermiddagen gick det att låna böcker och enligt uppgift var det hemtjänsten som var först på plats för
att låna. På kvällskvisten ägde sedan den högtidliga invigningen av den nya lokalen rum och förutom delar av styrelsen fanns också några trogna lånare på plats för att bevittna det historiska ögonblick då ordförande Pia Hedberg klippte det röda bandet och förklarade det nya biblioteket invigt.
På plats vid invigningen fanns även kyrkoherde Charlotte Odelberg, som överlämnade en bokgåva
till föreningen (se bild på framsidan), och dessutom bjöds alla premiärbesökare på fika.
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Ann-Britt Edfors, Pia Hedberg, Laila Lindholm och Eeva-Liisa Victorsson representerade styrelsen.
Eftersom de nya lokalerna ungefär är hälften så stora jämfört med de gamla, har det inneburit
att antalet titlar i biblioteket har fått bantas ned från ca 4 400 till 3 000. De överblivna böckerna har
istället placerats på Ångermanlandsgården och kommer att finnas till försäljning i samband med
bokloppis i sommar. ”Det känns bra att vara på plats i den nya lokalen och vi tror att det kommer
att bli en bra lösning”, konstaterar Pia Hedberg tacksamt.
Just nu är det ett 15-tal frivilliga Boteåbor som hjälps åt med att hålla biblioteket öppet en dag
i veckan, men det finns ett behov av fler bybor som kan tänka sig att hjälpa till vid bibliotekets öppettid varje tisdag mellan klockan 14 och 19.
av Rolf Ronestjärna

Flytten av böcker och bokhyllor från Björkå till Undrom genomfördes utan några större incidenter.
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Stefan Strandberg är sedan några år tillbaka både lagledare och tränare i Undroms IF.

Via ett wildcard tog Undroms
IF steget upp i division fyra
et finns en lång och gedigen fotbollstradition i Boteå, där Undroms IF under många år har
representerat bygden på ett förträffligt sätt. Många bybor har under åren satsat tid och kraft
för att bygden ska ha ett konkurrenskraftigt fotbollslag. På senare år har laget pendlat mellan att ligga i division fyra och fem. För två år sedan hade laget vittring på att få spela i fyran, men
snavade på mållinjen i den sista seriematchen, där det hade behövts en seger. I fjol hamnade laget
på en hedrande fjärdeplats men fick, trots detta och inför årets säsong, en förfrågan från Ångermanlands Fotbollsförbund om man var intresserade av en plats i fyran, eftersom ett annat lag tackat nej.
Klubben nappade, efter samråd med spelarna, på erbjudandet
och fem matcher in på säsongen har man inte behövt att ångra
det beslutet, eftersom laget, så här långt in i seriespelet, har
vunnit tre av dessa.
I samband med en träning, den där helgen i maj då det tycks
som om sommaren anlänt till Boteå, får jag mig en pratstund
med fotbollslagets tränare och lagledare; eldsjälen Stefan
Strandberg. Redan 1999 började Stefan som ungdomstränare
i Undroms IF, 2011 blev han lagledare för A-laget och sedan
2014 är han också dess tränare. Det mesta i Stefans och familjens liv handlar i stort sett om fotboll. ”Fotbollen är en livsstil för oss och i princip alla veckans sju dagar handlar för
det mesta om fotboll och det går inte en timme utan att vi
pratar fotboll hemma”, berättar Stefan och ler. Samtliga tre
söner i familjen spelar i laget och tio spelare, i en trupp bestående av 24, har sina rötter i Boteå. Utöver det finns det ytter- Mikael Strandberg, lagkapten i UIF.
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Undroms IF:s spelartrupp består till en stor del av spelare från Boteåbygden

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

ligare några renodlade Undromsprodukter i laget.
Blott 23-årige Mikael Strandberg är, sedan fyra år tillbaka, lagets kapten. Han är tillika en i fotbollsfamiljen Strandberg och är, som sina syskon, i princip uppvuxen på Bohedsvallen i Undrom.
Han berättar att han tidigare, mellan 2010 och 2013, var målvakt i laget, men att han därefter bestämde sig för att sadla om till utespelare. ”Jag kände att jag ville prova på nåt nytt och det funkade bra. Det har alltid varit naturligt för mej att spela fotboll och då i Undrom”, berättar han.
Stefan berättar vidare att när man tackade ja till wildcardet till fyran, så var målsättningen inledningsvis att försöka hänga kvar där. Men i takt med den lyckade försäsongen; där man gick till
final i den egna cupen (förlorade dock på straffar i finalen) och även succén i DM, där man knep
poäng mot både ett division två och division tre lag, så har givetvis förväntningarna skruvats upp en
smula. Den fina inledningen av årets serie talar naturligtvis inte emot detta faktum. Stefan hoppas
att eventuella sportsliga framgångar ska öka fotbollsintresset hos byborna och att det framförallt ska
ge ringar på vattnet när det gäller barn- och ungdomsverksamheten. För tyvärr finns det idag alltför få barn och ungdomar på tillväxt i föreningen. För efter att ha haft ett blomstrande barn- och ungdomsarbete, 2005 bestående av 120 barn, så har man idag ingen sådan verksamhet, trots att man har
försökt att, via föräldrar, locka nya barn till verksamheten. Detta är ett faktum som Stefan givetvis
sörjer över. ”För fotboll handlar inte bara om fotboll. Den är också fostrande, den skapar kamratskap och lagkänsla och ungdomarna lär sej även att visa hänsyn till varandra och till andra”,
konstaterar han. ”Och vad skulle egentligen hända om fotbollen lades ned!? Fotbollen erbjuder
nämligen en mötesplats för alla i bygden!”, fortsätter Stefan och slår ut med armarna.
Stefan berättar avslutningsvis att föreningens policy alltid har varit att bygga på egna produkter
och man har aldrig behövt värva utifrån, utan spelare har istället kontaktat klubben för att få vara
med och spela. Inför årets säsong har man därför kunnat glädja sig åt två fina nyförvärv från Stockholm och ett från Frånö. Samarbetet med Bollsta IK, i division 6, är också något som glädjer Stefan,
eftersom han där får möjlighet att lufta sina bänkspelare. ”Vi är ett härligt gäng och vi har ett go
i laget där alla siktar framåt”, konstaterar Stefan till sist.
av Rolf Ronestjärna

Sollefteå Stadsnät
befinner sig i startgroparna för att påbörja sina grävningar

Mikael Näsström, Sollefteå Stadsnät. Det enda som saknas är tillstånden från Länsstyrelsen och Trafikverket
ör varje ny utgivning av Botebladet kommer Sollefteå Stadsnäts planerade grävningar inför
fiberdragningen, mellan Västerstrinne och Boteå, allt närmare. Mikael Näsström, på Sollefteå Stadsnät, berättar att projekteringen är klar och att man nu bara väntar på de slutliga tillstånden, från Länsstyrelsen och Trafikverket, för att man ska kunna sätta igång med grävningarna.
”Det handlar bara om en tidsfråga! Så ett litet tag till går det att efteranmäla sej och teckna
abonnemang. Vår målsättning är att försöka få med så många som möjligt i projektet, innan vi
börjar gräva. Därför är det viktigt att man hör av sej så fort som möjligt, för sedan blir det betydligt svårare”, säger han och berättar vidare att Stadsnäts erbjudande och utsträckta hand, om ett
samarbete med IP-Only, inte har gett något resultat. När väl grävningarna har dragit igång, kan det
komma att ta upp emot ett år innan hushållen kan börja ansluta sig. Avslutningsvis skickar Mikael
Näsström en påminnelse till Boteås gräventreprenörer att höra av sig till Stadsnät om man har ett
intresse av att vilja delta i projektet.
av Rolf Ronestjärna
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Björksjöbon Per-Erik Bergstrand erbjuder ett kundvänligt och billigt alternativ via sin mobilsåg.

Företaget Mobilsågen i Björksjön
gör hembesök hos sina kunder
Per-Erik Bergstrands mobilsåg har en anmärkningsvärt stor kapacitet
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oteå är, som tidigare konstaterats i Botebladet, en mycket företagsvänlig bygd där det finns
en hel del olika företag. Botebladet har under åren vid många tillfällen haft förmånen att presentera och lyfta fram de olika företag och företagare som huserar i bygden.
Ett förhållandevis nytt företag i bygden är företaget Husums Mobilsåg, som har sitt säte i Björksjön. Ägaren Per-Erik Bergstrand, som flyttade till Björksjön från Husum med sambon Britt-Marie
för fyra år sedan, berättar att han har haft sitt företag sedan 1995 och att han nu är inne på sin tredje
mobilsåg. Sågen står kopplad vid bilen ute på gårdsplanen, nyss hemkommen från ett dagsverk, och
Per-Erik demonstrerar för Botebladets skogstokige reporter hur lätt och snabbt det går att göra klar

Mobilsågens dieselmotor gör att sågen överhuvudtaget inte är beroende av elektricitet.
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den för sågning. Det rör sig om en amerikansk bandsåg, med full hydraulisk stockhantering, som
drivs med en egen dieselmotor. Det är sannerligen en imponerande mackapär, med en kapacitet att
såga 7.90 meter långa stockar med diametern 90 cm, där önskad dimension lätt ställs in via en display. Med två medhjälpare klarar sågen tio normalstora stockar i timmen (30-35 cm i diameter).
Vi förflyttar oss in i parets kök, där Britt-Marie har dukat fram förförande god sockerkaka. PerErik berättar inledningsvis att han ursprungligen kommer från en by strax utanför Boden och att han
har bott i Husum sedan 1995. Det framkommer ganska snart att Per-Erik har gjort något av en ”omvänd karriärsresa”. Från att under många år jobbat inom det militära flyget, med avslutning som
bataljonschef, kom han att under ett 20-talet år jobba inom det civila flyget; bl a som operativ chef,
flygplatschef och slutligen som driftstekniker, fram till dess att han gick i pension. I samband med
flytten till Husum införskaffade han sitt första mobila sågverk och han har sedan dess, som ett extraknäck, tagit på sig uppdrag. ”Det är roligt att komma ut och få träffa en massa nöjda kunder och
sågen väcker alltid uppseende dit jag kommer”, berättar Per-Erik. Kunderna består för det mesta
av mindre skogsägare på landsbygden, som har behov av t ex husvirke, och på plats sågar Per-Erik
virket efter kundens önskemål om längd, bredd och tjocklek.
av Rolf Ronestjärna

Boteå Båt & Bad består av ett antal Boteåbor som brinner för att hålla stranden i fint skick.

Boteå Båt & Bad välkomnade sommaren
Sommarvärme när Boteå Båt & Bad lade i bryggorna på stranden i Undrom
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tt välkommet tecken på att sommaren är på ingående, är när föreningen Boteå Båt & Bad lägger i båt- och badbryggorna på stranden i Undrom. Det är ingen överdrift att påstå att ”vädrets makter” och föreningens planering var i perfekt harmoni med varandra den här gången,
för lördagen den 20:e maj, då årets bryggiläggning ägde rum, var nämligen en fantastisk försommardag efter vårens långdragna och ihållande kallväder.
av Rolf Ronestjärna

Att montera ihop båtbryggan är lite av ett precisionsjobb, där det behövs ett antal hjälpande händer.
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Renée Fäldt, flankerad av tvåan Kent Törnlund och trean Hans Ackefors, tog hem elitklassen.

Kickracepremiär under strålande sol hölls på stranden i Undrom
Mycket talar för att det succéartade arrangemanget kommer anordnas igen
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dékraften har alltid varit stor i Boteå och nya och roliga arrangemang har då och då hållits.
Kickracet, som gick av stapeln den 11:e mars, kan utan tvekan klassas som ett sådant arrangemang. Säkert var det dock en del som funderade lite extra när arrangemanget inledningsvis
annonserades. Begreppet kickrace torde nämligen ha varit nytt för vissa, i alla fall var det det för
undertecknad. Men efter lite klurande så kom jag givetvis fram till att det trots allt måste röra sig
om en traditionell sparktävling. Under åren har det vid några tillfällen anordnats sparktävlingar i
bygden och återkomsten av den tävlingsformen verkade vara ett uppskattat initiativ, med tanke på
den ganska goda uppslutningen av både tävlande och publik
Ursprungsplanen var att tävlingen skulle äga rum på älven nere vid badplatsen. Dessvärre kom
det en hel del snö inför tävlingen, så bansträckningen fick istället bli fram och tillbaka längs den

Kickracepremiären på stranden i Undrom mönstrade ett imponerande och taggat startfält.
10

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA
FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Innan start värmde tävlingsdeltagarna upp.
Rustom från Eritrea tog hem amatörklassen.
s k strandvägen (i folkmun Holmavägen) inklusive två kortare knixar.
När det gällde vädret på tävlingsdagen, fanns
det definitivt inget att klaga på. Det var nämligen
en helt underbar vinterdag, vilket innebar perfekta
tävlingsförhållanden. Innan start fick de tävlande
möjlighet att värma upp till den tidigare Boteågruppen Duo de Luxe som, dagen till ära och efter ca 15 års uppehåll, stod för en uppskattad återförening och musikunderhållning under arrangemanget. För den småhungrige, fanns det även möjlighet att fresta sig med lite varm korv och fika.
Själva tävlingen, som innehöll olika klasser,
kom att avgöras via en spännande spurtstrid och
efteråt delades det ut fina priser till de topplacerade. Överskottet från det hellyckade arrangemanget
gick till föreningen Boteå Båt & Bad.
av Rolf Ronestjärna Ann-Charlotte Agrell och Antti Dahlgren underhöll.

En helnöjd arrangörsstab bestående av Arne Forslund, Lars Arén, tävlingsgeneral Paula Gradin
Lundvall, Stig Sandin, Ingela Sandin och Annelie Nyström Arén riskerade inte att få sparken.
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Marco och Nicole, tillsammans med döttrarna Yara och Sterre, har funnit sig väl tillrätta i Boteå.

Den holländska familjen hittade sitt drömställe i Offer
Tack vare, vad som kan tyckas, tillfälligheter hamnade familjen slutligen i Boteå
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ivet kan ibland vara både spännande och omvälvande, speciellt om man är beredd att våga
bege sig utanför sin bekvämlighetszon. Detta påstående är säkert något som de färska Boteåborna Nicole Pieren Broekema och Marco Jeroen Pieren kan skriva under på. På kort tid
har nämligen deras liv och tillvaro förändrats radikalt sedan flytten från Nederländerna till Offer.
Men låt oss först backa lite i handlingen!

Det nyinflyttade paret Nicole och Marco hoppas få betjäna bygden med sina respektive färdigheter.
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Jag får mig en pratstund med Nicole och Marco i deras kök en lite småregnig eftermiddag. Huvuddelen av samtalet hålls på engelska och de berättar att de bara några dagar tidigare har kommit tillbaka från en tuff bilresa ned till Nederländerna för att bl a hämta hem Nicoles häst. Med
sig i bagaget hade de även vännerna Jessica och Frank som, lockade av Nicoles och Marcos så lyckosamma Sverigeflytt, även de har bestämt sig för att slå sig ned i Sverige, och gärna i Boteå om
de kan hitta ett lämpligt boende.
Nicole berättar inledningsvis att hon ursprungligen kommer från staden Ommen, ca 60 km
öster om Amsterdam. Efter att i unga år ha gått en djurutbildning, med inriktning på hästar, har hon
i princip jobbat med hästar sedan dess. Hon har bl a jobbat i olika stall, men framförallt har hon
specialiserat sig på att reparera och justera hästsadlar.
Marco berättar fortsättningsvis att han ursprungligen kommer från staden Apeldoorn, som ligger
ca 50 km sydväst om Ommen. Marco är i grunden utbildad elektriker, men från 1999 kom han att
jobba inom olika säkerhetsföretag. 2008 bestämde han sig för att starta ett eget säkerhetsföretag
och som mest kom företaget att ha halvdussinet anställda. Marco berättar vidare att han, via sitt jobb,
vid flera tillfällen kom att bila igenom Sverige och att han då slogs av tanken att han gärna kunde
tänka sig att slå sig ned här i framtiden. Runt 2008 flyttade familjen in i sitt drömhus, men innan
man hade hunnit avyttra sin lägenhet slog en finansiell kris till i Nederländerna, vilket innebar att
de inte lyckades att bli av med den. Strax därefter drabbades familjen dessutom av att både Nicoles och Marcos pappor gick bort. Det var en turbulent tid för dem båda och i svårigheterna började
de att ompröva sina liv och sitt sätt att leva. ”Livet är kort och vi kom fram till att vi ville följa våra
hjärtan”, berättar Nicole. Sakta började tanken på, och längtan efter, att flytta till Sverige att växa
sig allt starkare. I samband med ett besök hos immigrationsmyndigheten på hemmaplan råkade de,
”av en händelse”, få syn på en annons om Sollefteå kommun och det hela kom att utmynna i ett studiebesök i Backsjön 2013. Vid ett besök hos Skatteverket i Sollefteå råkade det, ”av en händelse”,
vara Boteåbon Lennart Johansson som tog emot deras ärende. Deras möte mynnade ut i att Lennart
kom att skjutsa Nicole och Marco runt i bygden för att titta på lediga hus.
Väl tillbaka i Nederländerna startade Nicole och Marco företaget Fields Nederlands, där Nicole
fortsatte med sadelreparationerna och även sålde hästutrustning. Dessutom stod hon till förfogande
som hästtränare och erbjöd även ridlektioner. Marco, i sin tur, började med filmproduktion och kom
att ta uppdrag både inom reklam- och fastighetsbranschen och han utförde även vissa jobb för olika
TV-bolag. Efter en tid införskaffade han även en drönare till företaget, som han kom att ha stor nytta
av. Utöver det fortsatte han med att ta sig an uppgifter inom säkerhetsbranschen, bl a som livvakt
och dörrvakt.
forts. nästa sida

Det finns möjlighet att anlita Marco om man önskar att få sitt hus fotograferat ifrån ovan.
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Den 1 augusti 2016 gick dock flyttlasset till Backsjön, men den riktiga trivseln inföll sig riktigt
aldrig. På höstmarknaden i Backsjön kom de, ”av en händelse”, i samspråk med en person med kontakter i Boteå. Denne rekommenderade Nicole och Marco att kontakta Boteåbon Gun Åslund, vars
hus i Grillom nyligen hade blivit ledigt, och det hela ledde till att de flyttade dit i oktober 2016. Men
eftersom Nicole äger en häst började man genast leta efter ett hus som var bättre lämpat för dem.
”Av en händelse” fick de reda på att det fanns ett ledigt hus i Offer, som passade deras önskemål,
och i den gångna påskhelgen kunde de äntligen flytta in.
Ytterdörren öppnas och in kliver döttrarna Sterre, 10 år, och Yara, 7 år, efter avslutad skoldag på
Kalknäs skola. Nicole berättar att flickorna fann sig snabbt tillrätta på skolan och att de redan behärskar det svenska språket. ”Dom har faktiskt svenskalektioner med oss ett par gånger i veckan”,
säger hon och skrattar. Flickorna har hunnit få många kompisar på skolan och trivs idag väldigt bra
i sin nya miljö.
Både Nicole och Marco är oerhört angelägna om att komma in i det svenska samhället och i bygemenskapen. De har redan hunnit få nya vänner och börjat delta i olika byaktiviteter. Nicole hade
dessutom den stora turen att få en provanställning som lokalvårdare på skolan. Den har nu lett fram
till en fast anställning. ”Jag tycker om min jobb!”, konstaterar Nicole på nästan oklanderlig svenska.
Alla bitar har hittills fallit på plats för familjen och Nicole brister plötsligt ut i tårar i tacksamhet
över att allting har ordnat sig så bra för dem. Hela processen, som familjen har gått igenom, har varit
förenad med mycket starka känslor och det är först nu som man börjar kunna slappna av och njuta
av sitt nya liv i sitt nya hemland. Marco, i sin tur, är arbetssökande och går på SFI. När tillfälle ges
jobbar han även på Textilia i Långsele. Båda ser ljust på framtiden och deras förhoppning är att deras två nystartade företag, Nicoles firma Bäst Häst och Marcos firma Norrland Drone Services,
ska kunna generera dem jobb framöver, speciellt nu när den omdiskuterade lagen om förbud mot
drönare är tänkt att rivas upp i sommar (se annonsering sidan 34).
av Rolf Ronestjärna

Årsmötesbeslutet innebär att sista ordet inte är sagt när det gäller kulturföreningen Botatons framtid.

Botaton blir kvar i ytterligare två år
Årsmötet beslöt att inte fullfölja fjolårets beslut att lägga ned föreningen
id kulturföreningen Botatons årsmöte i fjol togs beslutet att lägga ned föreningen (se Botebladets vårnummer 2016 på www.botea.se). För att beslutet skulle bli formellt korrekt,
krävdes det dock att även årets årsmöte tog samma beslut. Så blev dock inte fallet. ”Beslutet togs utifrån det faktum att fastighetens framtid fortfarande är oklar”, förklarar Anders Bodin
som, tillsammans med Ann-Louise Wallblom, tog på sig uppgiften att ordna fram en ny styrelse.
Beslutet innebär därmed att Botaton kommer att finnas kvar i åtminstone två år till, vilket säkert får
en hel del bybor att dra en lättnadens suck.
av Rolf Ronestjärna
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En besökstoalett och ett förråd för kyrkogårdspersonalens utrustning har byggts vid Sånga kyrka.

Sånga Församlingshem ska säljas
Det formella beslutet är inte taget ännu, men det lär bara vara en tidsfråga
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å sistone har det pågått byggnationer vid Sånga kyrka. Pastoratet har nämligen tagit ett beslut att man ska bygga ett fristående hus som ska inrymma en besökstoalett och ett förråd för
kyrkogårdspersonalens utrustning. Anledningen till detta är nämligen att man planerar att sälja
det nuvarande Församlingshemmet. ”Aktiviteten i lokalen har på senare tid varit väldigt låg och
det finns inte behov av två församlingsgårdar i församlingen”, förklarar Bertil Falkerby, ordförande
i kyrkorådet och berättar vidare att beslutet ligger i linje med Svenska kyrkans vision att försöka minska sina utgifter genom att avyttra överflödiga lokaler.
av Rolf Ronestjärna

De första asylsökande anlände till Stöndar i maj 2014. De första asylsökande anlände till Gålsjö i september 2015.

De två asylboendena i bygden
går en oviss framtid till mötes
De två tidigare konferensanläggningarna kommer snart att stå tomma
ettans Konferenscenter och Gålsjöbruks Konferenscenter har under några år fått tjäna som
asylboenden när flyktingströmmen var som störst. I samband med att behovet av boenden
vartefter har minskat har Migrationsverket valt att säga upp avtalen med de flesta aktörer
som har erbjudit sina tjänster. För en tid sedan blev det aktuellt för anläggningen på Gålsjö att upphöra med sin fina verksamhet och i dagarna är det aktuellt för anläggningen på Stöndar, där det i skrivande stund bor runt 35 personer, att avveckla sin verksamhet. Robert Wallén, på Migrationsverket
i Sollefteå, berättar att den 9:e juni ska anläggningen vara tom, förutom de familjer med barn på Kalknäs skola. De kommer att flyttas efter terminsavslutningen.
av Rolf Ronestjärna
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Sigge Bodin

Det stora idrottsintresset har präglat
Undromsbon Sigge Bodins liv
I detta nummer av Botebladet möter vi Sigge Bodin i Undrom
etta nummers porträttperson torde vara bekant för troligtvis de flesta av tidningens läsare. Sigge Bodin,
på Klippgården i Undrom, har nämligen bott och
verkat i Undrom under hela sitt liv.
Sigge Bodin är, som sagt, född och uppvuxen i Undrom
och han har under hela sitt liv bott på den släktgård som i fjol
hade varit i släktens ägo i 150 år. Det hela tog sin början den
sista september 1930, när makarna Nils och Ida Bodin kunde

FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
- Jeans, skjorta och väst.
Sån är jag:
- Ganska flitig och uthållig.
Tre
föremål jag
jag skulle
skulle tatamed
Tre föremål
med
till en öde ö:
mSågverketdarbete
&
-vävstolen.
Yxa, tändstickor och en tjock
bok.
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Jag blir glad när:
barnbarne..
- jag
Detträffar
går bra
för barnbarnen.

Klippgården har varit i familjens ägo i mer än 150 år.
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Någon jag gärna vill träffa:
- Nelson Mandela. Jag har alltid
beundrat honom.

glädja sig åt sonen Sigfrids födelse.
Mamma Ida var själv född och uppvuxen på gården medan pappa Nils härstammade från Arlom.
Senare kom familjen att även utökas med en dotter. Ida och Nils levde på jord- och skogsbruket och
Sigge fick redan från unga år hjälpa till med sysslorna hemma på gården. ”På den tiden hörde det
till att man skulle hjälpa till hemma”, förklarar han. ”Jag hade en lycklig och fin barndom”, konstaterar Sigge och berättar att det fanns mycket ungdomar i bygden under hans uppväxtår och att
det sällan rådde brist på aktiviteter. På sommaren inbjöd älven till bad och fiske och man spelade
ofta fotboll och anordnade egna friidrottstävlingar. På vintern kom det till stor del att handla om skidåkning. Ofta samlades ungdomarna i IOGT-lokalen, nere vid stranden i Undrom, och Skogsblomman
var byns nöjeslokal på den tiden (se Botebladets vårnummer 2012 på www.botea.se). ”Där såg jag
Snövit och de sju dvärgarna, som var min allra första biofilm”, berättar Sigge. Året var 1937.
Sina två första skolår tillbringade Sigge på Kalknäs skola och resten av skoltiden gick han på
”kyrkskolan” i Undrom (se Botebladets sommarnummer 2010 på www.botea.se). Därefter blev
det realskolan i Sollefteå, med examen 1947. Det fanns en önskan hos föräldrarna att Sigge i framtiden skulle ta över gården efter dem. ”Det var ju inget tvång, men man kände ju att dom gärna ville det”, minns Sigge. Så efter realskolan tog han sig an jobbet på gården och redan första vintern fick
han börja köra timmer uppe vid Undromsbodarna.
Under ett år, med början 1948, gick Sigge på lantbruksskola i Tumba för att förkovra sig och
för att förbereda sig inför framtiden. ”Det var en nyttig utbildning som kom att forma mej som
blivande lantbrukare och det var även nyttigt att få komma hemifrån och lära sej klara sej själv.
Men det som jag hade mest glädje av under det året, var alla dom idrotts- och nöjesevenemang
som jag åkte på i Stockholm”, konstaterar Sigge. Vi återkommer till dessa om en liten stund.
Väl tillbaka i Undrom återgick han till arbetet på gården och han började även att engagera sig
inom Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund, där han så småningom kom att ta sig an uppgiften
som ordförande i Boteå SLU-avdelning. ”SLU-tiden var en härlig och lärorik tid och jag har mycket att tacka SLU för”, säger Sigge och ser lite pillimarisk ut. ”Det var nämligen där, på ett kretsmöte i Frånö 1953, som jag träffade min blivande fru Inga”, förklarar Sigge. Året därpå blev de
ett par och 1956 stod bröllopet i Gudmundrå kyrka. Med åren kom familjen att utökas. 1957 föddes sonen Anders, som bor i Undrom. Denne är gift, har ett barn, jobbar i det egna jord- och skogsbruket och sysslar även med hästuppfödning och författarskap. Samma år övertog Sigge och Inga
gården och fortsatte med mjölkproduktion. 1958 föddes dottern Karin, som bor i Hudiksvall. Hon är
gift, har tre barn och jobbar som språklärare. 1963 föddes sonen Martin, som bor i Stockholm. Han
är gift, har två barn och är överste i armén. 1965 byggdes stall och ladugård om och man satsade
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Undromsbon Sigge Bodin kan idag se tillbaka på ett helt liv som jord- och skogsbrukare.
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istället på svinproduktion, samtidigt som jordbruket övergick till spannmålsproduktion och potatisodling. 1968 föddes slutligen sonen Lars, som bor i Undrom. Han är gift, har två barn och är utbildad
civilingenjör, men har i vår börjat jobba heltid inom det egna jord- och skogsbruket.
Sigge berättar vidare att det var just via sitt engagemang i SLU som han kom att halka in i politiken. 1958 valdes han nämligen in i Boteå fullmäktige för Centerpartiet och satt där fram till
1973. Sigge motionerade bl a om ett elljusspår i bygden, som kom att anläggas i Kalknäs 1969. Under sina år inom politiken kom han att sitta med i Fritidsnämnden, tre olika taxeringsnämnder och
avslutningsvis i Näringsbolaget innan han slutligen klev av 1993.
Vid sidan av detta växte uppdragen i föreningsrörelsen. Sigge valdes till ordförande i Boteå
LRF och senare läste han företagsekonomi och skogsskötsel på distans vid Umeå Universitet. Detta
kom bl a att leda fram till ett 15 år långt revisorskap för Norrskog, ett 21 år långt revisorskap för
Ångermanlands Lantmän och under 15-talet år var han dessutom revisor i Undroms IF. Sigge kan
också se tillbaka på ett 30 år långt styrelsearbete i både Boteå och Sollefteå Föreningssparbank,
bl a som ordförande i sju år för den sistnämnda. Utöver detta har han även varit försäkringsombud
för Länsförsäkringar under 30 år. Dessa olika engagemang, inklusive hans politiska engagemang,
har enligt Sigge varit väldigt positivt och har inneburit en omväxling från vardagsysslorna på gården. ”Jag har trivts bra med att vara bonde. Det har varit ett fritt och omväxlande jobb, där det
har varit en klar fördel att få vakna på sin arbetsplats”, summerar Sigge sin yrkeskarriär. Till allas
glädje tog sönerna Anders och Lars över jord- och skogsbruket 1995, men Sigge fortsatte dock att
driva det fram till milleniumskiftet. Sedan dess har han fortsatt att till en viss del hjälpa till med djuren.
Sigge berättar att han sedan unga år har haft ett mycket stort idrottsintresse, där speciellt fotbollen
och skidåkningen har fått stå i centrum. Mellan åren 1947-1957 spelade han t ex i Undrom IF:s Alag i fotboll och han var även lagkamrat med förre statsministern Torbjörn Fälldin i SLU:s landskapslag. ”Idrotten har fått betyda mycket, både fysiskt och psykiskt. Jag är en stor supporter
av UIF och försöker gå på alla hemmamatcher.” Under fotbollsåren tävlingsåkte han även skidor
för Björkådalens IF. ”Vi hade väldigt duktiga skidlöpare och var bäst i Ådalen under några år”,
minns han. Två Vasalopp har han också hunnit med; det första 1955 och det andra 2005, exakt 50
år efter det första loppet (se Botebladets vårnummer 2005 på www.botea.se). Under 15-talet år, på
1970-1980-talet, var han dessutom skidledare i UIF:s skidsektion. Sigges stora idrottsintresse har
dessutom gjort att han har fått vara med om en del minnesvärda ögonblick. Under studietiden i Stockholm, som tidigare nämnts, fick han t ex möjlighet att se en fotbollsmatch mellan det italienska storlaget Milan, med den legendariske Gunnar Nordahl, och ett mixat svenskt lag med bl a Nacka Skoglund. Likaså fick han tillfälle att se en boxningsmatch mellan Olle Tandberg och den blivande tungviktsvärldsmästaren Jersey Joe Walcott. ”Jag har haft förmånen att få se tre blivande tungviktsvärldsmästare boxas, eftersom jag även fick tillfälle att se matcher med Floyd Patterson och Ingemar
Johansson under sommar OS i Helsingfors 1952”, berättar Sigge med lite darr på rösten. Men framförallt var han på plats vid den oförglömliga VM-finalen i fotboll 1958 mellan Sverige och Brasilien.
Utöver det har han även varit på plats vid två världsmästerskap på skidor och en Finnkamp.
Under åren har det också blivit en hel del utlandsresor för Sigge och Inga. De har bl a besökt
USA, Kanada, Kina, Ryssland, Egypten, Israel, Island, Spanien, Italien, Irland och dessutom alla
Sveriges landskap. Sigge har även ett gediget travintresse och hann själv med ett tiotalet starter, på
Nylands isbanetrav och med egen häst, i början på 50-talet. ”Utan större framgång, bör dock tilläggas”, säger han och flinar. Som bridgespelare har han dock varit något mer framgångsrik. Sedan
1950-talet är han nämligen en inbiten bridgespelare och har sedan dess i princip spelat bridge varje
vecka. I slutet av samma årtionde blev han dessutom Boteås förste klubbmästare i bridge. Sigge berättar även att han har ett intresse för bygdeforskning, som t ex resulterade i en omfattande jubileumsskrift i samband med Undroms IF:s 70-årsjubileum. Under åren har han även bidragit med en del
texter om bygden i Botebladet. Utöver det slår sig Sigge gärna ned med en god bok eller lyssnar till
trad jazz, som är hans favoritmusikstil. Avslutningsvis konstaterar Sigge att det har varit positivt att
få bo i Boteå. ”Jag har trivts bra i Boteå och Inga och jag brukar vara med på det som händer
i bygden. Men det är en tråkig utveckling att det har blivit allt svårare att samla folk till olika arrangemang.”
av Rolf Ronestjärna
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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. Just nu annonseras hus ut!
Kontaktpersoner: Lennart Johansson, 0620-321 82, Laila Lindholm,
602 48, Ingrid Viking, 600 16 & Gun Åslund, 076-268 21 20.

Utdelningen av Botebladet inom Boteå sker numer via lokalt ombud. Sedan några nummer
tillbaka kör vi även samma upplägg i Björkå, Björksjön och Para. Om Du, eller någon Du
känner, mot all förmodan inte får tidningen, så ombeds Du ringa 073-829 59 09 (Boteå)
respektive 070-674 24 95 (Björkå, Björksjön och Para) och meddela detta.
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Representanter från E.ON fanns på plats för att informera och svara på frågor från besökarna.

En stor vindkraftspark planeras att byggas på Storhöjden
Elbolaget E.ON inbjöd bygdens folk till samrådsmöte i Sunnersta Folkets Hus
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et Uppsalabaserade företaget Kabeko Kraft AB befinner sig i startgroparna för att påbörja
en byggnation av en vindkraftspark på Storsjöhöjden, som ligger sydväst om Stor-Degersjön cirka 14 km öster om Undrom. Företaget har beviljats tillstånd för 36 vindkraftverk,
men beräknar att antalet kommer att stanna kring 30. Enligt företagets hemsida planerar man att, i
samarbete med Vattenfall, bygga omkring 100 vindkraftverk i Sollefteå och Kramfors kommun,
vilket årligen kommer att förse runt 300 000 hushåll med el (motsvarande 1% av Sveriges totala elkonsumtion). Enligt uppgift kommer området runt vindkraftsparken få del av ett lokalt utvecklingsstöd. Hur mycket ett sådant stöd, när det gäller Boteå, kommer att uppgå till återstår dock att se. Boteåparlamentet kommer att bevaka bygdens intressen i fråga om detta.
Eftersom elbolaget E.ON har fått en förfrågan om att ansluta den planerade vindkraften till överliggande nät, så har företaget inbjudit till samrådsmöten riktade till dem som kommer att beröras
av de kraftledningar som kommer att dras. Ett sådant möte, där bygdens mark- och skogsägare fick
ta del av information och ge synpunkter, hölls i Sunnersta Folkets Hus måndagen den 3:e april. Så
som det verkade var det inte uteslutande glada miner hos de som berörs, bl a eftersom en hel del ungskog kommer att behöva avverkas. Botebladet lär givetvis få anledning att återkomma i ämnet, eftersom byggnationen beräknas pågå fram till 2021.
av Rolf Ronestjärna

Mark- och skogsägare i Boteå kommer att beröras av de kraftledningar som ska dras genom bygden.
20

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Drygt en handfull bybor kom till Västra Initiativets dialogmöte om landsbygdens framtid.

Västra Initiativet inbjöd till samtalsmöte i Sunnersta Folkets Hus
De församlade byborna fick bl a ta del utav vad som pågår i maktens korridorer i Sollefteå
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otebladet är en politiskt oberoende tidning. Trots detta har tidningen vid ett antal tillfällen
rapporterat från vissa s k ”politiska” möten som ibland har hållits i bygden (se t ex Botebladets vinternummer 2012 och Botebladets höstnummer 2016). Torsdagen den 16:e mars höll
Västra Initiativet ett samtalsmöte i Sunnersta Folkets Hus, dit bygdens folk var inbjudna att komma och ställa frågor och ta upp ämnen som rör bygden.
Mötesledare var Jörgen Åslund, sekreterare i Västra, och inledningsvis presenterade han sig
själv tillsammans med övriga närvarande från partiet. Därefter redogjorde han och partikamraterna
för partiets situation i kommunpolitiken. Man har, som näst största parti, t ex tolv ledamöter i kommunfullmäktige och en ordinarie plats i samtliga utskott. Förhoppningen är dock att man ska kunna
få en vågmästarroll vid nästa val för att kunna påverka mer. Dessutom kommer man att finnas med på
Sjukvårdspartiets landstingslista vid nästa val. Avslutningsvis fördes samtal om bl a Vallänge, Kalknäs
skola, Sollefteå sjukhus och laxtrappor vid kommunens kraftverk.
av Rolf Ronestjärna

Samtalsmötet leddes av Jörgen Åslund från Västra. Flera viktiga frågor diskuterades under mötet.
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Medlemmar ur Ångermanlands Ornitologiska Förening kom till Undrom för att observera fågellivet.

Boteås tjärnar har under åren lockat både fåglar och fågelskådare
En mängd fågelarter väljer att häcka och mellanlanda i Boteå varje år
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et torde inte vara bekant för alla Boteåbor att det finns ett antal tjärnar i Boteå. De fyra
största är Törstatjärnen, Offertjärnen, Stöndartjärnen och Rudtjärnen. Utöver dessa finns det en mindre och halvt igenväxt tjärn ett stenkast från Kalknäsvägen nere i Undrom.
Ovannämnda tjärnar är kvarlevor, s k djuphål, från Ångermanälvens gamla älvfåra genom bygden.
Speciellt Törstatjärnen och Rudtjärnen har under åren lockat en hel del fåglar till området, men
sedan tiotalet år har fågellivet minskat i den förstnämnda. Detta kan möjligen bero på att skrattmåskolonin, som tidigare höll rovfåglar borta, försvann. Rudtjärnen, som ligger mellan Kalknäs och
Bohedsvallen och är ganska svårupptäckt om man inte vet om den, lockar dock fortfarande en del
fåglar. Söndagen den 7:e maj lockade den dessutom dryga halvdussinet fågelentusiaster, alla utom
en ifrån Ö-viksområdet, att komma till Boteå för lite fågelskådning och för att hålla Ångermanlands

En grupp mystiska figurer kunde ses stryka omkring i Undrom en söndagsförmiddag i maj.
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Några svarthakedoppingar var den största behållningen i samband med besöket vid Rudtjärnen.
Ornitologiska Förenings årsmöte på Solberg Inn.
Innan sitt årsmöte, som för första gången var förlagt till Undrom, gjorde gruppen inledningsvis
ett besök i Styrnäs och invid Lillholmen kunde man bl a observera gråhakedopping, mindre strandpipare och hämpling. Därefter for man upp till Rudtjärnen för att bl a titta på de cirka dussinet
svarthakedoppingar som har påbörjat sina bobyggen inför den kommande häckningsperioden.
Dessa doppingar blir kvar i området till slutet av sommaren. Utöver dessa kunde man även observera
några viggar och krickor.
Sollefteåbon Lasse Bengtsson, som är styrelseledamot i föreningen och tillika något av primus
motor för dagens fågelexcursion, berättar att hans stora fågelintresse har funnits med ända sedan
unga år. ”Det är fascinerande med fåglar och då speciellt flyttfåglar. Dom är en viktig del av naturen”, förklarar han. Han berättar vidare att han ofta besöker just Rudtjärnen p g a dess rika fågelliv och just nu blir det lite tätare besök, eftersom han hoppas att vara på plats utifall brushanen bestämmer sig för att mellanlanda i området. Att Botebladets utsände råkat mellanlanda vid det aktuella tillfället ser han som något positivt, eftersom han misstänker att en hel del bybor inte känner till
så mycket om fågellivet i Boteå. ”Dessutom kan det ju vara bra om folk får en förklaring till dom
konstiga och kikarförsedda figurer som då och då stryker omkring i bygden”, säger Lasse Bengtsson avslutningsvis och ler.
av Rolf Ronestjärna

Sollefteåbon Lasse Bengtsson besöker ofta Rudtjärnen i Undrom för att studera dess rika fågelliv.
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Pär-Åke Stockberg, Martin Molin, Mikael Holmsten och Stefan Bonér stod för underhållningen.

Holmsten Trio bjöd åter in till en
cafékväll i Sunnersta Folkets Hus
rets första konsert med Holmsten Trio i Sunnersta
Folkets Hus, till förmån för Blå Bandet, gick av
stapeln söndagen den 7:e maj. Den här gången var
det gitarristen och sångaren Markus Molin som var gästartist. Markus har många strängar på sin lyra. Han är bl a,
tillsammans med Pär-Åke Stockberg, ute och leder allsång
i Kramfors, han sjunger bl a Tom Joneslåtar tillsammans
med Kramfors Storband och han uppträder själv med sin
gitarr på olika tillställningar.
Den här kvällen inledde Markus med Ja, må du leva
av Darin. När låten var slut konstaterade Markus, med
ett leende, att det var tur att han spelade med så duktiga
musiker. Han hade nämligen glömt sin capo (se faktaruta)
kvar på gitarren och trots att han spelade låten 1,5 tonsteg
högre än medlemmarna i Holmsten Trio, så klarade de detta, som Markus uttryckte det; ”galant”.
Konserten fortsatte med Gustaf Frödings Strövtåg i
hembygden, tonsatt av Mando Diao, Mikael Wiehes Flickan och kråkan och på kapellmästare Mikael Holmstens
begäran fanns även Ove Törnqvists Boogie Man Blue med
(säkert rolig att spela på trummor). Markus sjöng även
Peps Perssons Halloj, på en charmigt norrlandsinfluerad
skånska. Första akten avslutades med Guldet blev till sand,
ur musikalen Kristina från Duvemåla, med bara piano
som ackompanjemang. Där bjöd Martin på sång utöver Markus Molin har många strängar på sin lyra.
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Holmsten Trio, med gästartist, bjöd på blandad repertoar

FOTO: ULLA BODIN
KÄLLA: WIKIPEDIA
FOTO: ULLA BODIN

Boteåbon och trummisen Mikael Holmsten är kapellmästare i gruppen Holmsten Trio.
FAKTA
det vanliga! Med andra ord en repertoar med stor variation.
Tyvärr var det bara ett 30-tal personer som kom till Sun- Capotasto (från italienska capo, "huvud" och
nersta denna söndagkväll, men som Mikael Holmsten sade: tasto, "slips eller band) vardagligt capo.
Capon är en slags klämma som används på
”Underrubriken för kvällen är ju många bäckar små och halsen av ett stränginstrument, som t ex gidet här är en liten en.” Men trots att publiken var fåtalig, tarrer, mandoliner eller banjos, för att korta
fick Martin igång dem med både allsång och rytmiska av strängarna så att tonarten höjs. Man använder verktyget för att enkelt transponera
klapp.
Holmsten Trio, bestående av Mikael Holmsten, Pär- en låt, så att den blir bekvämare att spela.
Åke Stockberg och Stefan Bonér, såg ut att ha lika kul på Till exempel kan man med hjälp av capon byta från G till A så att man spelar greppen i
scenen som vanligt. Pär-Åke plockade fram sin tenorsaxo- G-dur trots att man egentligen spelar i A-dur.
fon och drog av några solon, bl a i Boogie Man Blue. Från Man kan också använda capon i syfte att
allsången i Kramfors tog de sången Drömmen om Elin, byta "sound", ofta vill man spela öppna
med ett svängigt komp och med walking base i de sista re- ackord istället för barréackord eftersom det
låter annorlunda. Om man t ex sätter en
frängerna för att busa lite med Markus.
capo över tredje bandet kan man spela G
I pausen mötte jag Gudrun Boman, från Skog, och hen- som E.
nes väninna Gunvor Strindlund, från Strinne, och de hade Andra termer för samma tillbehör är capobara gott att säga om konserten. De berättade att de även dastro, barréklämma, capodaster eller kahade varit på Markus´ konsert i Kustladan och att Gunvor podaster, capo d'astro och capodastro.
i unga år ofta hade varit och dansat i Sunnersta Folkets
Hus. Men trots att de hade varit där många gånger innan,
tog det en stund innan de hittade till Sunnersta, eftersom
det var några år sedan de var där senast. Nu ser de båda
fram emot den inplanerade konserten med Holmsten Trio
och Rongedals.
av Ulla Bodin

Den publik, som tagit sig till Sunnersta Folkets Hus, fick ta del utav god underhållning.
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Härnösandsbandet Krantz & Krantz medryckande musikstil fick publiken på fötter.

Fullt ös på Vinylklubbens tillställning
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Gottfrid Krantz rockade loss.

et kom folk från bl a Kramfors och Sollefteå på Vinylklubbens tillställning i Sunnersta Folkets Hus lördagen den 20:e maj. Det var vackert väder, om än lite småkyligt och stämningen var hög. Många hade kommit dit i sina
fina 50- och 60-tals bilar. Vinylklubben hade lyckats engagera
bandet Krantz & Krantz (se Gästboken i Botebladets vinternummer 2006 på www.botea.se), som spelade ”rock and roll from
the golden years” och det svängde bra om deras musik.
Vid niotiden var det bara två-tre par som dansade till den
svängiga musiken, men kvällen hade precis börjat, så det blev
med största säkerhet fler framåt natten. Vid den tidpunkten hade
ca 55 personer betalt inträde, men på gårdsplanen utanför stod
det ett 40-tal personer och pratade runt de fina bilarna. Enligt arrangören blev det till slut 150 betalande. När jag åkte hem vid
tiotiden mötte jag minst tio bilar som såg ut att vara på väg mot
Sunnersta.
av Ulla Bodin

De gamla amerikanarna fyllde gårdsplanen.
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Folk kom från när och fjärran i sina gamla amerikanare

Vinylklubbens medlemmar hade fullt upp.
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Boteås tre olika sångkörer bjöd tillsammans kyrkobesökarna på en fin och blandad repertoar.

Musik i vårkväll hölls i Boteå kyrka

Kantor Eva Rosell höll ordning på körerna.
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öndagen den 21:a maj samlades Boteå församlings alla körer än en gång för att bjuda på musik i vårkväll. Det var
Boteåkören, Nonstopkören, Tuttifruttikören, ledda av Eva
Rosell, och duon NIAN, med Niklas Bodin på altsaxofon och Andrej Altin på gitarr och sång.
Inga Bodin hälsade inledningsvis välkommen och berättade
att konserten egentligen skulle ha ägt rum 14 dagar tidigare. Men
datumet ändrades, vilket kanske var tur eftersom det snöade då.
Den här kvällen var en av de första varma vårkvällarna i år!
Körerna bjöd, tillsammans med NIAN, på en blandad repertoar av vårsånger, barnvisor och lite jazz. Bl a framfördes Nu
sjunger vårens ljuva vindar, Vårglitter och Låt mig växa fri,
blandat med Fattig bonddräng och Takefive. Ett roligt inslag,
med anledning av att det fanns tyska gäster i publiken, var allsången Mein hut, der hat drei ecken. Kvällen avslutades med
sallad, kaffe och kaka i sockenstugan.
av Ulla Bodin Andrej Altin och Niklas Bodin.
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Toner från Boteås musikliv fyllde kyrkan i vårkvällen

Tuttifruttikören charmade publiken med sin sång.
27

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Det fanns mycket godsaker att välja på när Boteåparlamentet inbjöd till sin årliga Kakfrossa.

Boteåborna frossade loss på Kakfrossan i Sunnersta Folkets Hus
Kakfrossan stärker bygemenskapen
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oteåparlamentets årliga och traditionsenliga Kakfrossa hölls den 1:a april i Sunnersta Folkets Hus. Årets frossa samlade något färre bagare än vanligt, men bakverken,
på det dignande borden, räckte gott och väl till
för att smörja kråset med för de bybor som var på
plats. Stämningen tycktes vara på topp bland de
närvarande och trevliga samtal verkade pågå vid
kaffeborden. Extra kul att några nyinflyttade bybor hade hörsammat inbjudan. Möjlighet fanns att
ge en frivillig gåva till Boteå Båt & Bad och det
Lilla Moa hade svårt att välja bland läckerheterna. kom in 1 613 kr.
av Rolf Ronestjärna

Kakfrossan inbjöd som vanligt till god gemenskap. David och Beata McLaughlin är nyinflyttade.
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Det fanns gott om möjligheter att fynda på loppmarknaden som hölls i Sunnersta Folkets Hus.

Boteåborna levde loppan på loppiset i Sunnersta Folkets Hus

Både säljare och köpare verkade trivas.
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ördagen den 8:e april hölls åter ett loppis
i Sunnersta Folkets Hus. Tidigare år har
Boteåparlamentet stått som arrangör. Den
här gången var det istället klass 6 på Kalknäs skola som höll i arrangemanget, som ett led i sin strävan att samla in pengar till sin planerade skolresa till Sundsvall. Arrangemanget lockade förhållandevis många säljare, men kanske inte så
många besökare som man kanske hade hoppats
på. Loppisfynd fanns det dock gott om och förhoppningsvis fick klass 6 möjlighet att fylla på sin klasskassa inför skolresan.
av Rolf Ronestjärna Många loppisar har hållits i Sunnersta Folkets Hus.
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Arrangör var klass 6 på Kalknäs skola

Klass 6 på Kalknäs skola arrangerade loppiset.
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ARKIVBILD

Valde 643, född 1923 hos Edvard Nilsson i Sunnersta, blev en linjebildare i den nordsvenska brukshästaveln.

Boteås äldsta förening firar i
år sitt 100-årsjubileum
Boteåortens Hästavelsförening är Sveriges näst äldsta verksamma hästavelsförening
akgrunden till föreningens bildande, var den alltmer tilltagande korsningsaveln kring
sekelskiftet 1900. Den ursprungliga nordsvenska hästen uppblandades, med mindre lyckat
resultat, med både varmblod och tyngre hästraser som t ex ardenner. Ett område som stod
emot, och bibehöll nordsvenskens renrasighet, var socknarna Överlännäs, Boteå och Styrnäs.
Stor del i detta måste tillskrivas Ole Gjörud, grundaren av Björkå AB. Med sina kontakter i födelselandet Norge, importerades flera dugliga avelshingstar av ”den gamla lanthästrasen”. Detta arv
förvaltades vidare av Gjöruds efterträdare (och måg) Per-Henrik Norberg.
Fram till 1917 uppstallade då Björkå AB avelshingstar i Björkå, Holm och Offer. Initiativ togs
då samma år till att bilda en förening att främja och bedriva hästavel. Ett bevis på den tidens prägel är att i de första stadgarna föreskrivs att föreningsstämman ska kungöras i ortens kyrkor. Vid konstitueringen bestämdes att av styrelsens fem ledamöter skulle två vardera representera Boteå och
Styrnäs och en från Överlännäs. Till ordförande valdes Vilhelm Sjögren, förvaltaren på Holms säteri. Ledamöter blev från Boteå Anders Ulander (Stöndar), Johan Bodin (Arlom) och från Styrnäs
Constantin Näsholm (Solum) och C J Öhman (Djuped), samtliga bönder. Föreningen startade nu
hingsthållning i egen regi och den första avelshingsten, Brullebas 385, inköptes från Norge. Denna
verksamhet har fortsatt och har således pågått i 100 år! Många hingstar har passerat revy, där två
av de mest betydelsefulla får sägas vara Ingemar 412 och Frank 1579. Genom åren har föreningens
medlemmar, där det funnits goda avelsston, haft möjlighet att sälja välartade hingstföl till Statens
Hingstuppfödningsanstalt Wången i Jämtland. Edvard Nilsson i Sunnersta var uppfödare till
flera stamboksförda hingstar, såsom Herkules 834 och Undrom 1931. Men framförallt till Valde
643, för övrigt en son till tidigare nämnde Ingemar 412. Valde blev en mycket populär och framgångsrik
30

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

avelshingst och kom att betäcka ca 1 200 ston. Han blev också far till närmare 50 stamboksförda
och avelsverksamma söner.
1929 inträdde en ny epok i föreningens historia då man erhöll tillstånd att arrangera travtävlingar
med totalisator på Ångermanälvens is i Nyland. Detta var från början ingen ekonomisk framgång,
men kom att så småningom att bidra till föreningens resultat. I slutet av 1950-talet började det alltmer ökade travintresset i Ådalen att väcka frågan om att arrangera travtävlingar i egen regi. Boteåorten visade sig emellertid vara hårda förhandlare. 1956 kördes istrav som vanligt, men inför 1957
kom man helt enkelt inte överens och allt tävlande ställdes in. Med medling, av ifrån Stockholm uppresta representanter från travförbundet centralt, hölls ett möte på Nylands hotell. En överenskommelse träffades, där Boteåorten överlät totorättigheterna till det nybildade Ådalens Travsällskap,
vilket gjorde att landbanan Dannero kunde invigas 1958. Uppgörelsen innebar att Boteåorten i 30
år erhöll ekonomisk ersättning. Styrelsen, med ordförande Lars Dahlstedt i spetsen, tog då beslut
om att investera i bankaktier. Värdeökningen och avkastningen från dessa har gjort att föreningen
över tid byggt upp en solid ekonomi. Tack vare detta har föreningens medlemmar till subventionerade
kostnader genomfört flera resor med hästanknytning, både inom Sverige och i Europa.
Vilhelm Sjögren verkade som ordförande till 1946, då han avlöstes av sin efterträdare, även i
yrkesrollen, förvaltare Lars Dahlstedt på Holms säteri. Under Lars Dahlstedts ordförandeskap utvecklades flera verksamheter. Med början 1947 anordnades beten, huvudsakligen för unghästar.
Kundunderlaget var hela Ådalen och under 1950-talet kunde det vara uppemot 60 hästar, detta fördelat på tre beten: Kalknäs, Törsta och Solumsholmen, där den sistnämnda drevs längst (till 1971).
1948 bildades en annexförening, Boteåortens Hovvårdsförening, vilken var verksam till 1966.
1952 sammanslogs Boteåortens och Bjärtråortens Hästavelsföreningar. Då togs även initiativ
till att spela in en propagandafilm; Levande Hästkrafter (SOLfilm). 1954 inköptes, för att tillmötesgå
”travfolket”, Bjelke 1400 (e Remin), från Wången. Där visade föreningen sina finansiella muskler,
då man vid auktionen betalade, för den tiden, den hisnande summan 33 000 kr. 1955 togs beslut om
att alla ston som tillfördes föreningens hingstar skulle genomgå sexuell kontroll. Det var en betydelsefull och välmotiverad åtgärd, då det under den här perioden kunde betäckas uppemot 150 ston.
I slutet av 1950-talet utvecklades, i samarbete med Föreningen Nordsvenska Hästen och med
hjälp av Veterinärhögskolan, Björkåputan, en detalj på arbetsselen. 1969 erhöll Boteåorten, i samband med Elmiamässan i Jönköping av Föreningen Nordsvenska Hästen, utmärkelsen Silverhästen
(Wilhelm Hallanders pris) för ”dess initiativrika, mångskiftande och framgångsrika aktiviteter
på olika områden”. 1978 togs beslut att avveckla hästhållningen på Holms säteri. Stallmästaren
Per Ola Olsson valde då att fortsätta med hingsthållningen som uppdragstagare åt Boteåorten. De
första åren i Ramvik och därefter Bergeforsen. Nuvarande hingsthållare är Jan-Ove Lundkvist, Arnäs, med hingsten Bark 2022. Lars Dahlstedt innehade ordförandeposten till 1983, då han efterträddes av Nils-Olov Nilsson i Sunnersta. Från 1994 är Lennart Hjeltström, Bjärtrå, ordförande.
Efter 100 år är föreningen därmed inne på sin blott fjärde ordförande!
Kuriosa är också att Boteåorten är Sveriges näst äldsta verksamma hästavelsförening. Ett år tidigare, 1916, grundades nämligen Orust Hingstförening i Bohuslän. Den
hundrade årsstämman hölls i Boteå Sockenstuga den 24:e april. På övervåningen, i bibliotekets lokaler, deponeras för föreningens
räkning en stamboksförteckning från 1909,
och därefter i obruten följd från 1915 fram
till idag, en rasstambok för nordsvenska hästar. Dessutom föreningens första kassabok
och protokollsbok, som nuvarande ordförande hämtade i Småland i fjol hos förste ordförande Vilhelm Sjögrens dotterdotter.
av Anders Bodin Artikelförfattaren är även känd som Undromsanders.
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FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Årets Valborgsmässoeld tog sig omedelbart och brann sedan som om den hade eld i baken.

Valborgsmässofirandet på Rixdan
upplevde något av en renässans

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Hamburgare och korv fanns till försäljning.

alborgsmässofirandet på Rixdan i Björkå
har en mångårig tradition. De senaste åren
har dock bygdens folk visat ett allt mindre
intresse för arrangemanget. Tanken på att lägga
ned firandet har funnits hos arrangören Björkå Samhällsförening, något som också togs upp i förra
numret av Botebladet. Detta lär dock troligtvis
inte ske, med anledning av den väldigt goda uppslutning som var vid årets firande, givetvis till
stor glädje för arrangören. Stor eloge till alla er
som kom och visade ert stöd, det värmde mer än
själva brasan!
av Rolf Ronestjärna

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Det var fler Valborgsfirare än på flera år

Isak Ronestjärna underhöll tillsammans med sin familj och Liam Sellgren vann en fotboll i lotteriet.
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GRRR!!!
På en av mina långpromenader i bygden drabbas jag av plötslig skrämselhicka i samband med att jag hör ett vilt morrande från ett buskage
invid vägen. I nästa ögonblick hoppar en hund, med kopplet släpande
efter sig, ut ur buskaget och strax därefter kommer en morrande
och genomsvettig gubbe ut från dito buskage. Gubben i fråga
torde inte behöva någon närmare presentation.
AG: Flytt på sej, jag har absolut inte tid för nåt byskvaller nu!
BB: Hoppsan, det verkar som om Gubben är ute i ett viktigt
ärende! AG: Fattas bara, är det inte ryska u-båtar i skärgården eller ryskt flyg som kränker svenskt
luftrum, så är det mystiska figurer som stryker omkring här i bygden. BB: Kan det, om möjligt, vara
samma folk som Gubben siktade utanför butiken häromsistens? AG: Det ska han inte fråga mej
om, jag har nog med att freda mina egna domäner från oönskade besökare än att hålla koll på allt
fjollrans patrask som stryker omkring bland gårdarna! BB: Då är jag inte riktigt med... AG: Det är
ju som vanlig det! Men säg inte att söta redaktörn har missat det ljusskygga följe som siktades i bygden igår!? Är det inte han som ska vara först på plan när det gäller nyheter!? BB: Vänligen, upplys
mej! AG: Igår förmiddag råkade jag av en händelse titta ut genom köksfönstret och fick, till min
stora förvåning och förskräckelse, se en grupp mystifika personer stå borta vid Rudtjärnen med
meterlånga kikare riktade mot mitt hus. Vad har jag egentligen gjort Putin för att förtjäna detta!?
BB: Jag är ledsen om jag gör Gubben besviken, men det var nog så långt från Putin som man kan
komma. AG: Jasså, besserwissern tittar visst fram, hör jag. BB: Nej, men jag råkar veta att det
var en grupp fågelskådare på besök i bygden igår. Värre än så var det faktiskt inte. AG: Fågelskådare, jo pyttsan! Sen när blev lille Hubert en fågelhund, om jag får fråga!? Och sen när blev tillexemplans gummans två halta och lytta höns allmän egendom!? Ja, det vete fåglarna! Men finns det
då ingen som helst respekt för den personliga intigrationen nuförtiden!? BB: Gubben menar intigriteten misstänker jag... AG: Jag vet väl själv vad jag menar och det räcker gott och väl för mej, ska
han veta. Men det är på det hela taget fullkomligt upprörande och man kan få pippi för mindre.
BB: Ja... AG: Nä, nu måste vi hem och titta på Rapport! BB: Jaha, Gubben har slutligen införskaffat
en TV? AG: Nej nej, men grannens vardagsrum vätter mot oss och jag lyckades få tag i en billig
kikare på senaste loppiset på Sunnersta. Kom Hubert, så skyndar vi oss hem!
Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

OAVSETT OM
ENS LIV TYCKS
RASA SAMMAN...

SÅ KAN ALLTING
ORDNA UPP SEJ
OCH BLI BRA!!!

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
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MSIDA
BOTEÅS HE sidan har Du

LEDIGT JOBB
SUNNERSTA FOLKETS HUS

Nya böcker på gång i hyllorna! Dessutom
stort bokloppis på hembygdsgården i Para!
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Norrland Drone Service
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073-829 59 09
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Boteås I
Brandvagn
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Eventuellt förmatch pojkar div 1
Serveringstält öppet från kl 17
För ytterligare info se www.laget.se/undromsif
I
VÄLKOMMEN! I

Det finns fortfarande en möjlighet att efteranmäla
sig hos Sollefteå Stadsnät på 0620-68 28 30.
I

I

I

I

Lördagen den 1 juli kl 19.30
Undroms
IF-Junsele IF
I

DEN PLANERADE FIBERSATSNINGEN I BOTEÅ
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Kvällsmatch Bohedsvallen
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Bohedskubben planeras att avgöras
lördagen den 1 juli på Bohedsvallen
Minst tio lagI krävs dock för att turneringen överhuvudtaget ska bli av
Info kommer på www.laget.se/undromsif
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Boteåmästerskapen
i Kubb

Bäst Häst
- Bäst Häst party i
stallet (boka ett
datum då vi kan visa
våra hästprodukter)
- Försäljning Bäst Häst produkter
och sadelsmycken
- Sadelservice (reparerar och fyller
upp med ull)
070-220 36 39
fieldssweden@gmail.com
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Vår vaktmästare, sedan åtta år tillbaka, har I
sagt upp sitt åtagande och vi söker därför någon som kan ta över efter honom via anställI ning eller F-skatt.
Tjänsten handlar i huvudsak om att ansvara
för uthyrning och städning av lokalerna.
Tjänsten är timbaserad och 2016 handlade
det i genomsnitt om 5 h/månad och 2015 hamnade det på ca 9 h/månad.
Tillträde av tjänsten sker omedelbart och lön
blir enligt överenskommelse.
Om detta låter intressant, så hör av Dig till
Laila Lindholm, 070-636 61 04
I

- Hus- och fasadbesiktningar
- Räddnings- och säkerhetsuppdrag
- Reklam- och filmproduktioner
- Drönarkartläggning för jordbruk. Data för att
förbättra jordbrukseffektiviteten året runt.
Obegränsade möjligheter
070-279 64 39 - norrlandds@gmail.com
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Sockenstugan i Undrom
Biblioteket har sommarI
stängt den 21/6-7/8. Ring
Pia Hedberg på 0620-320 44 om Du vill
låna under den perioden. Svarar hon inte,
så tala in ett meddelande på telesvaret,I så
ringer hon upp. Sista lånedag är alltså
tisdagen den 20/6 kl 14-19.
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lan på hem
Via Anslagstav
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som händer i b
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Välkommen!
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Vi följer upp förra årets lyckade evenemang! Årets huvudperson är
Undromssonen Emil Assergård. Under kvällen kommer vi få höra Emil
berätta om sin resa från huset vid stranden, till var han befinner sig nu
och om hans framtidsplaner. Missa inte ett unikt och annorlunda evenemang
där Anders Högström, artistbokare för Skulefestivalen, intervjuar och I
guidar oss genom kvällen. Ni som publik får mer än gärna även ställa
egna frågor som ni vill ha svar på.
Plats: Boteå Sockenstuga Datum: 15/6 Tid: 19:00 Inträde: 50 kr (inkl. fika)
I

I

Kulturföreningen Botaton i samarbete med Undroms
IF presenterar en Samtalskväll med musikinslag
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Hör av Dig om Du, på något sätt, iakttar något
misstänkt! Patrulleringsbilen har en lampa på taket,
med vitt sken framåt och rött sken bakåt.

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

Har ni en sommarstuga eller
ett torp som står tomt större
delen av året?
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Vi söker stugor och
torp för uthyrning i ett
turistprojekt.
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MOBILSÅGEN
Förädla Ditt timmer utan transport
070-830 04 44
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Stöd brottsbekämpningen genom att bli medlem i föreningen!
Medlemsavgiften 250 kr betalas in på bankgiro 719-4632
Kom ihåg att ange avsändare!

I

Vill ni tjäna extra pengar och
samtidigt marknadsföra vår
fina bygd?

I

PROGRAM FÖR SOMMAREN 2017
ÅNGERMANLANDSGÅRDEN I PARA

Öppet nedanstående dagar kl 11-16. 10-16 juli öppet alla dagar.
14-15 juni
Städdagar. Samling kl 10
Midsommarhelgen stängt
1 juli
Björksjösvängen spelar kl 13
1-2 juli
Utställning. Folkskolan fyller 175 år
2 juli
Gudstjänst kl 14
8 juli
Vernissage
8-16 juli
Konstutställning i ladan. Servering alla dagar
12 juli
Grillkväll kl 18. Kostnad 50 kr. Nostalgigubbs
22-23 juli
Utställning - Underhållning ej klar
28-29 juli
Spelmansstämma. Se annons om öppettider
I 30 juli
Öppet som vanligt
5 augusti
Kent Sundberg spelar kl 13
5-6 aug
Lördag. Hembygdens dag. Vi bjuder på kaffe &
bakelse. Hantverksvisning + Måndagsmålarna
12 augusti
Christers Trio spelar kl 13
Helgmålsbön kl 16
12-13 aug
Tårtkalas båda dagarna + Måndagsmålarna
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Dessutom olika utställningar t ex konst, foto och lin. Även utställning
över Sånga Mo och utgrävningarna av gravhögarna vid älven. Vi planerar också underhållning varje helg. För mer detaljerat program, se
affischer, annonser (under arrangemangstips) och Boteås hemsida
(www.botea.se). Kolla även på Facebook.
- VÄLKOMNA - I
I
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itt förhållande till Boteå startade egentligen med att jag bytte skola vid övergången till
mellanstadiet 1974. Para skola, som blev min nya hemvist dagtid i tre år, hade en etablerad
koppling till Kalknäs Skola, där det utväxlades besök med i första hand idrottsliga möten
och tävlingar, men även när det gällde skolavslutningar. Jag vill understryka att jag innan dess
knappt hade hört talas om vare sig Undrom, Grillom, Offer än mindre Törsta, Följom eller Stöndar. Men det berodde nog mest på att geografiska mina utsvävningar till största delen var begränsade till det område som låg mellan Björkåbruk och Sollefteå stadskärna.
Även på kultursidan fanns beröringspunkter, via musikskolans avslutning i Sunnersta Folkets
Hus samt repetitioner i nuvarande Botatons lokaler med en samlad orkester under ledning av
Sten Ulander. Det var förmodligen en grundläggande anledning till varför man i modern tid,
med lustfull inställning, utsätter sig själv för stressmomentet att uppträda inför publik i olika
former.
Bortsett från denna tidsbegränsade bekantskap, så satte sig inte bygden ordentligt i hjärtat
förrän jag 1985, som 20-åring och efter en period av arbetslöshet, fick göra ett aktivt val på
området beredskapsarbete. Valet bestod i att ikläda sig rollen som lärarassistent på låg- och
mellanstadiet, vilket grundade sig i funderingar kring framtida utbildning kretsat kring läraryrket. Aldrig hade jag kunnat bli bättre välkomnad än vadjag blev på Kalknäs skola av Nils-Olov
Nilsson, Kicki Rönnlund och Carina Ingvarsson, samt givetvis även vaktmästaren Ossian Byström.
Det fanns kopplingar och intressen som enkelt förenade mig med den etablerade personalen.
Tanken hade redan från början varit att skolterminen, som var föremål för min arbetsinsats,
skulle delas så att jag efter påsk skulle göra en rockad till min gamla hemskola Para, där Sten
Johansson fortfarande huserade, och som förmodligen var den person som inspirerat till mitt
lärarfokus. Trots detta att se fram emot, så var det med stor friktion som förflyttningen
skedde. Jag hade verkligen fastnat för personalen, eleverna och den gemytliga tillhörighet med
givna uppdrag som jag hade fått uppleva på min allra första riktiga arbetsplats.
Avslutet på Kalknäs skola skulle dock bara visa sig vara av tillfällig art. I jakt på sommarjobb,
som nu skulle komplettera mina redan gynnsamma förutsättningar att spara pengar till en
Australienresa samma höst, yppade sig tillfället att vikariera som vaktmästare för Ossian under
4-5 veckor. Uppdraget omfattade även pensionärsbostäderna i Undrom. Det var här som jag
för första gången blev bjuden på kaffe och en rågbrödskiva med ett kombinerat pålägg av fjällbrynt messmör och prästost av änkefru Westman och som fortfarande är en av de smaksensationer jag värdesätter.
Efter Australienresan, och ett sonderande av jobb via kommunen, gavs åter tillfälle att
vikariera som vaktmästare på Kalknäs skola och det var en tjänstgöring som skulle pågå i drygt
två år. Arbetsområdet ändrades ganska snart till att omfatta Vallänge, vilket betydligt utökade
både arbetsuppgifter och omkringvarande personal med nya trevliga bekantskaper. Detta genererade att jag utifrån behov och frihetssträvan köpte min första bil – en äldre Volvo 144,
som mer än en gång fick stå uppallad i verkstaden hos Rolf Östlund i Grillom.
Sammantaget fick Boteå vara en betydande del av mitt inledande yrkesliv,
men framförallt på ett känslomässigt plan, där Kalknäs skola, Undroms IF,
Handlar´n, Konsum i Offer, Vallänge, det vidsträckta öppna landskapet, Sunnersta Folkets Hus och alla människor i dessa miljöer, lagt bygden nära
hjärtat.

Jörgen Åslund, Sollefteåbo med många positiva minnen från Boteå
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