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Nybyggd kiosk på
stranden i Undrom

Den sönderblåsta scenen har
ersatts av en kiosk. SIDAN 8

K G Gokisvari kan numer titulera sig korvgubbe. SIDAN 9
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Nyetablerat städföretag i Björkå

Alice och Albin Svensson är städade ungdomar.
SIDAN 28

Det finns i princip en ständig efterfrågan på hus från folk som
vill flytta till Boteå. Elin Östlund
och Tobias Vidmark fann sitt
drömhus i Törsta. SIDORNA 4-7
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Övrigt innehåll:

Boteå är och förblir en attraktiv bygd för både
de redan bofasta och för dem som funderar på
att flytta hit. David och Beata McLaughlin i Gålva är två av bygdens senast inflyttade personer.
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Nyetablerad korvkiosk i Offer

SIDAN 20

älkommen att ta del av ännu ett fullspäckat nummer av Botebladet, Boteås egen tidning!
På något sätt känns framtiden ganska
ljus och hoppfull när det gäller Boteå. De
tre viktiga benen som bygden vilar på, d v s
butiken, Kalknäs skola och Vallänge, har
på senare år varit nedläggningshotade. Men
tack vare ett starkt engagemang från bybor,
så har de två förstnämnda kunnat räddas
och butiken kunnat bli kvar tack vare människor som kunnat tänka sig att flytta till
bygden och varit beredda att satsa. Framtidsutsikterna för Kalknäs skola är ljusa,
dels beroende på att SCB:s beräkningar
för skolans framtida elevantal är positiva.
Likaså det faktum att kommunen i fjol valde att satsa på skolan genom att installera
bergvärme. Likaså känns framtidsutsikterna bra även för Vallänge, eftersom kommunen nyligen har skrivit ett 5-årsavtal
med Solatum, vilket i sin tur innebär att
anläggningen kommer att rustas upp och
att det även kommer att installeras bergvärme där. Dessutom kan man ödmjukt
konstatera att Boteå fortsätter att vara en
inflyttningsbygd och att de tomma hus som
finns i området vartefter säljs eller hyrs ut.
Nästa nummer av Botebladet kommer
ut vecka 48-49 och sträcker sig februari
månad ut. Ha en välsignad höst och väl
mött på alla de trevliga och intressanta
satsningar som bygden har att erbjuda!
Rolf Ronestjärna, chefredaktör

Detta
nummer är

27
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 23/11 2017
Notera detta datum
i Din planering!
ag sitter här och undrar var alla år har tagit vägen och försöker att minnas mina tidiga år från då jag, som femåring,
sitter med mina fyra syskon i en liten lägenhet i Brynäs,
Gävle. Vi sitter bredvid vår cancersjuka mor som något senare avlider och jag blir placerad på olika barnhem.
Vid 60-talets början hamnade jag som fosterpojke hos Astrid
Boman i Valla. Min tid hos henne blev något år, varefter jag sedan
flyttade till Edit och Hans-Erik Boman som hade jordbruk. Jag
älskade alla djuren som fanns på gården. Min lyckligaste dag, som
14-åring, var när Bert Strindlund, från Unanders Motor, kom hem
på gården och levererade en splitterny Zundapp Sport som jag
fått av mina fosterföräldrar.
Senare delen av 60-talet hamnade jag i Gävle igen och jobbade
på Läkerol ett par år. Min längtan tillbaka till Norrland blev stor,
så efter 1970 flyttade jag tillbaka och fick jobba i skogen hos
Yngve Stattin, där jag även bodde.
Mitt stora intresse är och har varit jakt och jag har många roliga minnen från den tiden. Jag minns hur jag, som ung pojke, fick
låna Hans-Eriks gamla hagelbössa och kröp mellan vasstråna nere
vid älven för att jaga änder. Ingen räv gick säker på den tiden.
Jag var med på en tjyvjakt efter älg 1971 och blev för detta
straffad med tre månader på anstalt i Viskan! En stor upplevelse
var då jag blev bjuden att åka med på en tiodagars jaktresa till
Kasserine i Tunisien. Vi var de första besökarna utifrån i detta
område. Vi åkte 27 mil söder om Tunis rakt ut i bushen och skulle
jaga vildsvin. Jaktlyckan var god, men vi var de enda som tog del
av köttet på plats. Invånarna där var fåraherdar som ville minimera grisarna från markerna, eftersom de utgjorde ett stort hot
mot herdarna.
Jag har alltid varit serviceinriktad i Botebygden och startade
egen firma på 80-talet, där jag var en alltiallo i min firma Boteå
Allservice. Vid den tiden hade jag bildat familj och fått tre barn.
Jag var vid den tiden också mycket engagerad i föreningen Botaton med teater, rekvisita i trä var min specialitet. Vi reste mycket
och spelade på olika platser.
En stor tragedi ägde rum den 19 juli 1993, då min fosterfar
och min kompis Ecka drunknade i Stortannsjön vid en fisketur.
Det blev ett stort pådrag och det gick en hel månad innan Ecka
hittades. Sorgen lade sig som ett tungt täcke över hela bygden.
Inget blev detsamma efter det.
Nu hoppar vi fram till 2000-talet, då jag
för det mesta låg ute på jobb på olika ställen
under veckorna, men hjälpte fortfarande
många Botebor med deras felande maskiner.
2009 träffade jag Birgitta och vi gifte oss
två år senare i vår egenbyggda sommarstuga
i Stortannsjön. Nu är vi båda pensionerade
och har mer jobb än någonsin.

Lars Blomén, Grillom
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Att Sollefteå kommun är beredd att satsa på Vallänge är goda nyheter för både boende och personal.

Positiva tongångar när det gäller Vallänge
Både Sollefteå kommun och Solatum har långsiktiga planer för boendet
ramtiden för Vallänge särskilt boende har under flera år varit högst osäker. Det har talats om
både nedläggning och försäljning av anläggningen. Solatum, kommunens eget fastighetsbolag,
har under en längre tid uttryckt ett önskemål om att kunna få göra genomgripande renoveringar
och även installera bergvärme, förutsatt att ett längre hyresavtal med kommunen kan tecknas.
Ett sådant avtal, som löper på fem år istället för som tidigare tre år, är nu på gång att tecknas, efter
ett beslut i kommunstyrelsen. ”Båda parter har starka ambitioner att behålla Vallänge och fortsätta
med hyresrelationen, eftersom det finns ett långsiktigt behov av boendet som det ser ut idag”, säger Timo Siikaluoma, verkställande direktör på Solatum, när jag ringer upp honom. Utöver den beslutade installationen av bergvärme, så har fastigheten ett behov av dränering och även vissa invändiga
behov. Senast sommaren 2018 beräknas arbetet att vara igång.
av Rolf Ronestjärna

ARKIVBILD

Detaljer återstår innan fibernedläggningen kan börja
Länsstyrelsen dröjer med sina tillstånd
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et torde vara en hel del boende i Botebladets spridningsområde som ser fram emot att få tillgång till
Nedläggning av fiber är på gång.
snabb uppkoppling på nätet. Mikael Näsström, på
Sollefteå Stadsnät, hälsar att man fortfarande väntar på vissa tillstånd från bl a Länsstyrelsen för
att kunna dra igång med grävningarna. Så här långt har man dock börjat med samförläggning med
E.ON.
av Rolf Ronestjärna

Utöver två hus i Kalknäs respektive två hus i Grillom finns ytterligare några hus till salu.

Flera hus är till salu i bygden
ust nu finns det ett antal hus i bygden som är till salu. Det finns möjlighet att annonsera ut hus
via bygdens hemsida på www.botea.se. Ovanstående hus, som ligger ute på Hemnet och Blocket,
kan man nå via länkar på bygdens hemsida.
av Rolf Ronestjärna
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I framtiden planerar Elin Östlund och Tomas Vidmark att stegvis renovera sitt hus i Törsta.

Elin Östlund och Tobias Vidmark
har funnit sig väl tillrätta i Törsta
Det välkomnande intrycket i bygden gjorde att paret fastnade för Boteå
e senaste åren har Boteå begåvats med ett ganska stort antal nyinflyttade och Botebladet har
därför haft vissa svårigheter att hålla koll på alla. Av en ren tillfällighet råkade undertecknad att stöta på paret Elin Östlund och Tobias Vidmark, med dottern Vilma, som flyttade
till bygden redan våren 2015.
Vi slår oss ned vid familjens köksbord och Elin dukar fram tårta, som blivit över efter dottern
Vilmas dophögtid bara någon dag tidigare. Elin berättar inledningsvis att det egentligen inte var en
tillfällighet att de hamnade i Boteå, utan att det var flera saker som kom att spela in. Men låt oss
backa bandet lite, innan vi går in på det, för att först få en liten hum om vilka Elin och Tobias är.
Elin växte upp i Ärlandsbro. Efter gymnasiet åkte hon och en kompis, på vinst och förlust, till
Dublin på Irland och fick där ett jobb på ett dataföretag. Efter knappt ett år återvände de hem och
Elin kom därefter att gå ett halvår på en folkhögskola på Lidingö. Under en tidsperiod av några år
gav hon sig därefter ut och reste och besökte bl a Sydafrika, Botswana, Namibia, Australien, Malaysia och Thailand. Som längst var hon borta i fyra månader. 2009-2010 gick hon en tvåårig trädgårdsmästarutbildning i Ockelbo och fick därefter jobb på Nordplant i Gävle, som hade varit hennes praktikplats under utbildningen. Längtan tillbaka till Ångermanland började dock växa sig allt
starkare hos henne och hon började därför leta hus i Långseleområdet, där hon hade sin mamma. I
januari 2011 gick flyttlasset till ett litet hus i Nordsjö, strax utanför Långsele, och efter ett par månader fick hon säsongsanställning hos Gjersvold Träd & Mark i Sollefteå. Där kom hon att jobba
kvar fram till det att företaget gick i konkurs våren 2015, då hon ganska direkt fick jobb hos parkförvaltningen i Kramfors. ”Jag hade lärt känna både chefen och arbetsledaren där, eftersom kommunen var kund hos GTM. Annars hade jag nog inte haft nån chans att få jobbet, med tanke på
konkurrensen från eleverna på Nordvik”, konstaterar Elin. Arbetssysslorna på parkförvaltningen
följer årstiderna. På våren handlar det mycket om städning och att ta bort löv och kvistar. På sommaren
och hösten rör det sig om sommarblommor, häckklippning, beskärning och lövupptagning. På vin4
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tern skottning och sandning. Under hela året står det givetvis alltid renhållning på schemat. ”Jag
trivs jättebra med jobbet!”, säger Elin. Det senaste året har hon dock varit mammaledig med Vilma och sedan i maj är hon hemma på halvtid. Hennes förhoppning är att Vilma ska kunna få en plats
på förskolan efter nyår. Elin berättar vidare att hon tycker om att vara ute i skog och natur. Att plocka
bär och svamp är också något som hon gillar. Ute på tomten står ett nybyggt växthus som hon planerar att börja använda nästa år. ”Jag har nämligen en dröm att kunna odla vår egen mat!”
Tobias, som ursprungligen kommer från byn Älgträsk utanför Jörn, jobbade året innan flytten
söderut som badvakt på badhuset i Jörn och dessförinnan sex år som säljare på Cykel & Fiskecenter
i Skellefteå. Elin och Tobias berättar att de första gången träffades över internet. Ganska snart väcktes känslor och 2013 blev de ett par. Året därpå flyttade Tobias in hos Elin, i hennes lilla stuga strax
utanför Långsele. I den vevan fick han även en halvtidstjänst som kvalitetsuppföljare hos SCA. Jobbet, som inleddes med en intensivutbildning, handlar till övervägande del om markberedning, plantering och att kolla eventuella körskador på forn- och kulturlämningar. Jobbet innebär mycket bilkörning eftersom distriktet är stort. ”Det är ett omväxlande jobb, man träffar både mycket folk och
träd”, säger Tobias och ler brett bakom sitt yviga skägg.
Ganska direkt efter det att Tobias och Elin flyttat ihop började de att leta efter ett större hus. De
kontaktade då olika inflyttningsgrupper inom kommunen och fick hösten 2014 kontakt med Lennart
Johansson i Boteå Husgrupp. ”I Undrom fick vi det mest välkomnande intrycket! Lennart tog
sej nämligen tid och åkte runt och visade oss dom lediga hus som fanns i bygden. Dom andra inflyttningsgrupperna mejlade bara en lista på lediga hus. Dessutom ordnade han så att personal
på Kalknäs skola fanns på plats på kvällen och visade oss skolan. Allt detta sammantaget imponerade verkligen på oss!”, minns Elin. Den gången fanns det dock inget hus som uppfyllde deras önskemål. ”Men det satte ändå Undrom på kartan och det intryck vi fick; var att själva bygden kunde erbjuda oss det som vi behövde och letade efter”, fortsätter Elin. Bara ett halvår senare blev
Elin tipsad av sin dåvarande chef, Peter Gjersvold, att det fanns ett hus som skulle bli ledigt i Undrom och att det kanske skulle passa deras önskemål, nämligen Astrid och Alvar Forslövs tidigare
hus i Törsta. Husets dåvarande ägare, Jenny Bergkvist, hade ännu inte lagt ut det till försäljning och
ganska direkt föll Elin och Tobias för den fantastiska utsikten över Törsta. Att tomten dessutom
gränsar till Högforsån gjorde givetvis inte saken sämre. Tobias är nämligen en inbiten fiskare och
så här långt har både harr och gädda dragits upp med hjälp av fluga. Att Elin och Tobias verkligen
trivs med sin nya tillvaro i Boteå går inte att ta miste på. ”Jag trivs jättebra i bygden! Jag tycker
om fria ytor och det är det här. Desssutom är det ju ganska nära till stan”, konstaterar Tobias och
Elin stämmer in och tillägger avslutningsvis: ”Den där hemkänslan inföll sej direkt och det känns
verkligen att det är här vi ska bo!”
av Rolf Ronestjärna

Elin Östlund och Tobias Vidmark föll omedelbart för den vackra utsikten mot Törsta.
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I sommar har nyinflyttade Beata och David McLaughlin ändrat färg på sitt hus från gult till rött.

Beata och David McLaughlin
fastnade genast för bygden
å Kakfrossan, i Sunnersta Folkets Hus den
1:a april, kom jag i samspråk med två helt
obekanta ansikten. Tanken med den årliga
Kakfrossan är ju att den ska vara en mötesplats
för gamla och nya Boteåbor och de två ansiktena
visade sig tillhöra två färska Gålvabor, nämligen
Beata och David McLaughlin, som flyttat till bygden bara några månader tidigare. Vid vårt samtal
fick jag löfte om en intervju vid ett senare tillfälle.
Det tillfället inföll sig veckan innan denna tidnings
pressläggning.
Vi slår oss ned vid Beata och Davids köksbord
och Beata ställer fram lite fika. Lyssnar man lite
noga, så kan man höra en svag brytning hos David
och han bekräftar detta genom att berätta att han
ursprungligen kommer från Glasgow i Skottland
och att han, innan han kom till Sverige 1987,
jobbade fyra år som servitör på det anrika hotell
Savoy i London. Hans första anhalt i det nya hemlandet blev Stockholm, där han med tiden blev
tillsammans med en tjej, gifte sig och så småning- Bearded collien Suzi är parets skotska vakthund.
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Paret fann sitt drömboende i Gålva
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om fick tre barn tillsammans med henne. Efter 18 år beslöt de sig för att gå skilda vägar. Under de
åren kom han att dagtid bl a att jobba på en firma som renoverade veteranbilar och på kvällstid som
servitör och bartender. 2005 sadlade han om och startade ett bemanningsföretag med 180 anställda.
Året därpå tvingades han dock att avveckla verksamheten, eftersom han drabbades av elekartad cancer där doktorn endast gav honom tre månader att leva. Men David lyckades, med hjälp av tuff behandling, att besegra sjukdomen. 2007 återgick han till servitöryrket och några år därefter friskförklarades han från cancern. 2014 började han jobba för en konkursförvaltare.
Beata berättar att hon ursprungligen kommer från Vallentuna och att hon gick lantbruksskola i
Norrtälje åren 1985-87. Efter avslutad utbildning fick hon jobb som djurskötare på en bondgård i
Vallentuna kommun. Efter 18 år, närmare bestämt 2005, började hon jobba på en större gård i närområdet. Där blev hon kvar fram till 2013, då hon fick jobb på en ännu större gård i Rimbo.
Beata och David berättar att de redan kände varandra sedan några år tillbaka, via gemensamma
bekanta, när de 2014 blev ett par. 2015 gifte de sig och runt årsskiftet samma år flyttade paret till Sollefteå, efter ett löfte om jobb hos en bekant som driver taxirörelse där. Löftet var dock förenat med ett
krav; nämligen att de båda först skulle ta taxikort, vilket de också gjorde inom bara några månader.
Beata äger tre hästar, varav två av dem är f d travhästar som hon har tränat under åren och som
i huvudsak har tävlat i lite mindre lopp. Den äldsta hästen, Quicke Linus, har dock sprungit två lopp
på Solvalla och kom vid ett tillfälle tvåa på Rommetravet i Borlänge. ”Den yngre travhästen, Just
Leo, är nog mest känd för att han för det mesta galopperar, men det behöver du kanske inte nämna”, säger Beata och ler. Den yngsta hästen, Sir Ludwig, är fortfarande på tillväxt och något av ett
oprövat kort. ”Men man måste ju tro på sina hästar och jag anser att dom är vinnare ända till dess
att dom har bevisat motsatsen”, reflekterar Beata vidare.
Eftersom Beata hade hästarna, så var givetvis lägenheten i Sollefteå lite för liten för dem. Så
ganska snart började man titta sig omkring efter ett lämpligare boende för både dem själva och för
djuren. Via en annons på nätet fick man nys om Iren Freijs och Janne Börstous tidigare hus på Kyrkvägen i Gålva, som visade sig passa deras behov och önskemål som handen i handsken. I december
2016 gick flyttlasset till Gålva. Den här sommaren har bl a ägnats åt att måla om hus och garage och
framtida planer finns även för en totalrenovering av huset.
Den 1:a augusti i år började David jobba i företaget Sollefteå Ultrasonics, som hans chef just
hade startat, ett jobb som han kombinerar med taxikörning när det finns behov där. Företaget har en
reparationsverkstad för företagets egna fordon, men man har även specialiserat sig på och erbjuder
ultraljudstvätt av dieselpartikelfilter till dieselfordon. ”Vi är dom enda som kan erbjuda det i Västernorrland och det är en verksamhet som kommer att växa med tiden”, säger David.
Att Beata och David verkligen trivs med sin nya tillvaro i Boteå går inte att ta miste på. ”Vi
trivs jättebra! Vi har trevliga grannar och allt är så lugnt och stillsamt här!”, konstaterar de båda
avslutningsvis.
av Rolf Ronestjärna

David och Beata McLaughlin uppskattar den vackra utsikten som de har mot Ångermanälven.
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Undromssnickarna Arne Forslund och Antti Dahlgren i full färd att bygga den planerade kiosken.

Boteå Båt och Bad har byggt
en kiosk på stranden i Undrom
Den svåra vårstormen blåste sönder den gamla scenen vid dansbanan

Den tidigare scenen och dansbanan på stranden. Den nya kiosk- och servicebyggnaden på stranden.
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våras, när det blåste som mest, råkade scenen, vid den gamla dansbanan på stranden i Undrom,
blåsa sönder. Dessutom slets elanslutningarna sönder. Eftersom stormen i fråga klassades som
naturkatastrof av SMHI, fick Boteå Båt och Bad ersättning från försäkringsbolaget till att bygga
en likvärdig byggnad och till att återinkoppla strömmen. Efter övervägande kom föreningens styrelse
fram till att det istället skulle vara mer lämpligt att bygga en kombinerad kiosk- och servicebyggnad,
eftersom den gamla dansbanan var olämplig i säkerhetssynpunkt och i princip var i rivningsfärdigt
skick. Dessutom tyckte man att scenen vid grillplatsen, där de flesta artister på senare år har brukat
uppträda, räckte till för ändamålet. ”Jag tror att det kommer att bli ett rejält lyft för badplatsen
och byggnaden kommer säkert att kunna få fler användningsområden än vad som ursprungligen
var tänkt”, säger Stig Sandin, ordförande för föreningen. T ex kan ju byggnaden fungera som klubbhus.
I början av augusti satte Undromssnickarna Antti Dahlgren och Arne Forslund igång med byggnationen och bara några veckor senare stod bygget klart.
av Rolf Ronestjärna
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Karl-Gösta Gokisvari blir serverad en nygrillad hamburgare av sambon Birgitta Edström.

Korvkioskvagn har införskaffats på Offers gård
Korvkiosken är öppen i samband med att Offers gårds loppis har öppet
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et händer alltid något runt K G Långberg, eller K G Gokisvari som han numer heter, på
Offers gård. Det torde inte vara obekant för någon att han och sambon Birgitta Edström
sedan några år tillbaka driver loppis på gården. I sin önskan att bättre kunna serva sina kunder, och även bygdens invånare, har de nyligen införskaffat en korvmoj på hjul. Mojen, som invigdes i mitten av juli och går under arbetsnamnet Biggans Korvmoj, har gjort succé bland både
loppiskunder och bybor. ”Det är roligt att kunna göra nåt för bygden!”, säger K G och ler med hela ansiktet. På menyn står det hamburgare, grillkorv, french hot dog och pommes (se annons på sidan
34). Man har även möjlighet att servera nybakade bullar, eftersom man har tillgång till en ugn i vagnen. Mojen är öppen lördagar 10-16, i samband med att loppis körs, samt 18-20 på tors- och fredagar under september-oktober. Inledningsvis kommer mojen att vara stationerad i Offer, men K G och
Birgitta kan även tänka sig flytta på sig vid olika eventuella evenemang i bygden.
av Rolf Ronestjärna

K G Gokisvari och Birgitta Edström är båda mycket nöjda med sin nyinförskaffade korvmoj.
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Linnea Näsholm är idag väldigt glad och tacksam för sina fina uppväxtår i Solum.

Linnea Näsholms samhällsengagemang
har tagit henne utanför Sveriges gränser
Via Läkare Utan Gränser fick hon möjlighet att göra en humanitär insats i Sydsudan

ARKIVBILD

nder sin livsvandring ställs människan oftast inför olika beslut som kan påverka och bli
avgörande för hur fortsättningen av hennes liv ska bli. Så var det verkligen för Solumstjejen
Linnea Näsholm när hon, efter skolåren på Styrnäs skola och Ytterlännässkolan i Bollsta,
efter noggrant övervägande valde bort studier på fotbollsgymnasiet till förmån för studier på Sandö.
Givetvis kom hennes stora intresse för människor, integration och samhällsfrågor spela in när hon
gjorde sitt slutgiltiga val. Under de tre åren på Sandö, där hon läste det naturvetenskapliga programmet med inriktning mot räddning, väcktes ett intresse hos henne att i framtiden få jobba med
människor och med humanitära insatser.

Rhoda hälsopromotor (i mitten) pratar med en grupp gravida kvinnor på en födselavdelning i Pibor.
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Läkare Utan Gränser är en internationell
medicinsk humanitär ideell hjälporganisation
forts. nästa sida
som är politiskt och religiöst obunden. Organisationen bistår människor som drabbats av kriser,
krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt,
religion eller etnisk tillhörighet.
Läkare Utan Gränser grundades 1971, efter
inbördeskriget i Nigeria, av en liten grupp franska
läkare under ledning av Bernard Kouchner. Organisationen bildades med övertygelsen om att
alla människor har rätt till medicinsk vård och att
deras behov är viktigare än nationsgränser, vare
sig behovet av vård är orsakat av människor eller naturkatastrofer. Förutom det medicinska och
humanitära uppdraget ville grundarna också tala
ut om missförhållandena de såg i de länder där
man bistod med sjukvård.
Läkare Utan Gränser bidrar aktivt med sjukvård och medicinsk utbildning till befolkningar i
runt 60 länder. Man verkar speciellt i länder i
tredje världen och i länder berörda av krig. Man
protesterar ofta i FN mot övergrepp som begåtts
mot folkgrupper som själva saknar officiella
språkrör.
Under 2014 skickade Läkare Utan Gränser
fältarbetare på runt 7 000 uppdrag runtom i världen. Samtidigt arbetade cirka 33 000 lokalt anställda för organisationen. Den svenska sektionen skickade runt 130 fältarbetare på över 170
uppdrag. Organisationen skickar inte bara ut läkare utan också sjuksköterskor, psykologer, logistiker, personalansvariga och administratörer.

ARKIVBILD
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LÄKARE UTAN GRÄNSER

KÄLLA: WIKIPEDIA

Efter avslutade gymnasiestudier kom Linnea att
jobba ett halvår på en chokladfabrik i Trondheim
och hon reste även runt i sydostasien under ett halvår. 2005 började hon på universitetet i Trondheim,
för Afrikastudier, och efter ett par år påbörjade hon
en socionomutbildning, med inriktning mot internationellt och interkulturellt arbete. Under studietiden
tillbringade hon en termin i Kampala i Uganda, där
hon bl a fick möjlighet att följa med några inhemska
läkare till norra delen av landet. Vid den här tiden
(2008) var det fortfarande oroligt i norra Uganda
och man besökte bl a flyktingläger för internt fördrivna. ”Det var intressant att få se hur internationella insatser kan fungera på plats och det var värdefullt att få vara med och bevittna läkarnas arbete”, berättar Linnea och konstaterar att vistelsen
i Uganda kom att bli en viktig del i hennes framtida
yrkesinriktning. Under studietiden hann hon även
med en tre månader lång vistelse i Argentina.
2010, efter avslutade universitetsstudier, gick
flyttlasset till Oslo, i samband med att hon fick jobb
inom socialtjänsten. Efter ett år återvände hon till
Sverige, närmare bestämt till Sandö, för ett sex månader långt vikariat som lärare på den internationella avdelningen hos Myndigheten för Samhällsskydd
och Beredskap. Därefter bar det åter av till Oslo,
nu för en projektanställning på Hälsocentret för
papperslösa migranter. Parallellt med sitt jobb läste hon även på högskolan i Oslo och tog där en magisterexamen inom internationell social välfärd och
hälsa.
Linnea berättar vidare att hon, via arbetskamraterna på hälsocentret, fick upp ögonen för hjälporganisationen Läkare Utan Gränser och att hon,
de 19 senaste månaderna, har haft tjänstledigt från

Linnea Näsholm tillsammans med sitt hälsopromotorteam i Gumuruk, en av sjukhusets utpostkliniker.
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Sydsudan är ett av de länder där Läkare
forts. nästa sida
Utan Gränser utför sina största humanitära
och medicinska insatser. Den pågående
konflikten i landet skapar stora behov och
på många ställen är man den ende vårdgivaren.
Tre orsaker till insatserna i Sydsudan:
• En väpnad konflikt pågår i landet
• Lokalt begränsade sjukdomsutbrott förekommer
• Det finns grupper som saknar tillgång till
sjukvård
Bakgrund:
När konflikten bröt ut i Sydsudan i december
2013 försattes civilbefolkningen i en ytterst
besvärlig situation. Mer än en miljon människor tvingades lämna sina hem och hundratusentals, i vissa delstater, hade i månader
ingen tillgång till vare sig medicinsk och humanitär hjälp. Läkare Utan Gränser förstärkte då sina insatser där, men blev upprepade
gånger avbrutna p g a stridigheter och attacker riktade mot vårdmottagningar. Också i
områden som inte direkt utsatts för våld pågick en humanitär kris där det ofta saknades läkemedel. Dessutom drabbades landet
av den värsta malariasäsongen på många
år. Under 2015 behandlade man t ex 295
000 patienter för malaria, d v s nästan tio
gånger så många som året innan. Behovet
av humanitära insatser är idag fortsatt stort i
landet.

En besökstoalett och ett förråd för kyrkogårdspersonalens utrustning har byggts vid Sånga kyrka.
Linnea har en förhoppning om att även i framtiden kunna få syssla med något meningsfullt.
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LÄKARE UTAN GRÄNSERS
ARBETE I SYDSUDAN
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sitt jobb på hälsocentret för att jobba inom den organisationen. Inledningsvis tillbringade hon nio månader i
Kairo, på en klinik för människor som blivit utsatta för
våld, där hon var handledare för de lokala socialarbetarna. Därefter tillbringade hon fem månader i Sydsudan,
där hon kom att jobba som handledare för hälsopromotorteamet i Pibor, en plats där organisationen driver både
sjukhus och ett par vårdinrättningar. Hälsopromotorteamet ger hälsoinformation och jobbar både inne på klinikerna och ute i lokalsamhället för att bättra människornas förutsättningar att förebygga sjukdom och söka vård
i tid. Teamet består av läkare, sjuksyster, barnmorska,
administratör, logistiker, farmaceut, labtekniker, fältkordinator, medicinsk ansvarig samt ett 150-tal lokalt anställda. Patienterna kan lida av t ex malaria, undernäring, diarré, luftvägs- och hudinfektioner eller vara brännskadade,
skottskadade eller ormbitna. Man får även ta emot gravida kvinnor och vaccinera barn. Linneas jobb var väldigt mångfacetterat och det var för det mesta svårt att
skilja på arbete och fritid.
Projektperioden i Pibor fick dock, cirka en vecka
för tidigt, ett abrupt slut eftersom sjukhuset utsattes för
ett väpnat rån. Personalen tvingades då att ta skydd i ett
s k safe room och huvuddelen av personalen fick därefter
evakueras till huvudstaden Juba. Eftersom Linneas uppdrag nästan var färdigt, reste hon efter en kort tid hem
till Sverige. Verksamheten i Pibor kunde lyckligtvis återupptas och teamet har nu börjat kunna återvända. Denna
upplevelse torde ha varit en stark kontrast till lugnet och
tryggheten hemma i Solum och frågan infinner sig naturligtvis om inte Linnea någon gång har känt rädsla under
sina utlandsuppdrag. ”Jo, det har jag! Men jag har aldrig låtit rädslan få ta över, utan istället har den fått
vara en positiv kraft som gjort mej mer alert. Och genom

SYDSUDAN
Statsskick: Republik
Yta: ca 620 000 km2
Huvudstad: Juba (ca 320 000 2015)
Högsta berg: Kinyeti (3 187 möh)
Invånarantal: Ca 12,2 miljoner (2016)
Invånare/km2: 21
Naturlig befolkningstillväxt: 2,9% (2016)
Medellivslängd: Kvinnor 57 år & män 55 år (2015)
Religion: Kristendom (ca 60%), naturreligioner
(ca 33%) & islam (ca 6%)
Läs- & skrivkunnighet: 27% (2013)
BNP/invånare: Ca 15 000 kr (2015)
Naturtillgångar: Olja, järn, koppar, zink & guld
Viktigaste exportvaror: Olja & naturgas
Valuta: Sydsudanesiskt pund
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att utmana sej själv, och förflytta sej utanför
sin bekvämlighetszon, så utvecklas man också
som människa.”
Dagen efter vår intervju har Linnea planerat
att återvända till jobbet på hälsocentret i Oslo.
Hon berättar att hon dock ser det som mycket
troligt att hon kommer att åka ut fler gånger med
Läkare Utan Gränser. ”Jag gillar deras principer och deras sätt att arbeta. Det är dock
inget jobb som man gör för pengarnas skull
och det är ett privilegium att få ha det på det
viset”, konstaterar hon. Hur hennes liv kommer
att se ut om t ex tio år står dock skrivet i stjärnorna. ”Jag hoppas få göra nåt meningsfullt och
att få ha bra människor runt mej. Var jag kommer att befinna mej är inte så viktigt, men troligtvis jobbar jag inom samma område”, fortsätter hon.
Och även om Linnea i framtiden periodvis
kanske kommer att vistas på olika platser runt
om i världen, så kommer Solum dock alltid att
ha en stor och viktig plats i hennes hjärta. ”Jag
uppskattar verkligen att jag har fått växa upp
i Solum. Och jag har alltid värdesatt den fina
bygemenskapen, sammanhållningen över generationsgränserna och allt det fina som man har
kunnat skapa tillsammans trots ibland begränsade resurser”, summerar Linnea avslutningsvis.
av Rolf Ronestjärna

Musik, ett hopprep och en pannlampa var tre personliga saker som Linnea tog med sig till Sydsudan.
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Helena, Maria och Per-Arne Bodin uppskattar att få komma till lugnet i Undrom.

Familjen Bodin tillbringar så
mycket tid de kan i Boteå
Huset på Kalknäsvägen används flitigt av syskonen Bodin och övrig släkt och vänner
å och då har Botebladet den stora glädjen att få presentera de olika säsongsboende som
finns i bygden. Familjen Bodin, bestående av Per-Arne och Helena samt döttrarna Katarina
och Maria, på Kalknäsvägen 23 i Undrom är en av de många familjer som man kanske kan
säga ”står med ena benet i Boteå”. Turligt nog lyckas jag få mig en pratstund med dem kvällen innan
de ska resa tillbaka hem till Stockholm.
För en del Boteåbor, som har sina rötter i bygden, torde kanske Per-Arne inte vara helt obekant.
Han berättar nämligen inledningsvis att han själv och hans två systrar växte upp i Kalknäs på 40-,
50- och 60-talet, närmare bestämt på den gård som Tomas Sundberg med familj huserar på idag.
”Det var fint att växa upp i Kalknäs. Jag hade nära till skolan och på fritiden byggde man kojor
och man fiskade och cyklade”, minns Per-Arne och ler glatt. ”Bygden var dock betydligt mer levande på den tiden, med två affärer, en bank och kiosken som låg mitt emot Filadelfia”, fortsätter
han. 1961 avvecklade föräldrarna, Arnold och Märta, jordbruket och flyttade därefter in i det lilla
charmiga huset mitt emot Panget i Undrom.
Efter grundskoleåren på Kalknäs skola och real- och gymnasiestudier i Sollefteå flyttade PerArne till Uppsala för språkstudier på universitetet. Därefter flyttade han till Stockholm, där han
kom att specialisera sig på slaviska språk genom att läsa ryska, ukrainska, polska och bulgariska.
1976 disputerade han i just slaviska språk, vilket ledde fram till att han blev filosofiedoktor. Under
ca sju år jobbade han därefter som svensklärare för invandrare. 2001 blev han även professor i
slaviska språk och sedan dess har han jobbat som lärare inom samma ämnesområde. Sedan ett år
tillbaka kan dock Per-Arne även titulera sig som pensionär, även om han inte helt och hållet har lagt
handskarna på hyllan, eftersom han då och då är ute och föreläser runt om i Sverige.
14
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Helena berättar att hon har sina rötter i Göteborg, att hon i grunden är litteraturvetare och att
hon sedan i våras är professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Sedan fem år har
hon dessutom en halvtidstjänst som kulturlärare på Newmaninstitutet i Uppsala, som är en teologisk
högskola. Hon berättar vidare att hon för ett par år sedan höll en kurs om häxprocesserna i
Torsåker och att man även gjorde ett studiebesök på plats. Detta ledde fram till att hon blev engagerad i den pågående uppbyggnaden av det nya häxmuseet på Hola Folkhögskola, som invigdes
nu i sommar. ”Det var roligt att fått vara med och ge något tillbaka”, konstaterar hon. För både
hon och Per-Arne har sedan tidigare haft ett stort intresse i ämnet och med stor behållning besökte
de häxmuseet, då det fortfarande låg på Sandslån, och de har även haft ett stort utbyte av Erik Hoppes häxprocesstexter på Boteås hemsida.
Familjen har under alla år haft en nära relation till bygden med frekventa och kontinuerliga besök. Personligen har jag, ända sedan deras två döttrar var små, vid otaliga tillfällen sett de promenera
förbi utanför vårt tidigare köksfönster på Kalknäsvägen 9. När mamma Märta gick bort 2001 tog
syskonen över huset och sedan dess turas de, tillsammans med släkt och vänner, om att vistas där under årets alla årstider. Per-Arne och Helena brukar även sova över i huset i samband med att de har
föreläsningsuppdrag norröver och det råder ingen som helst tvekan om att hela familjen Bodin verkligen uppskattar att då och då få växla ned från huvudstadens höga tempo till det behagliga lugnet
i Boteå. ”Det betyder jättemycket för mej att få komma till Undrom och tillbringa tid här. Jag
gillar dessutom hav och öppna landskap och öppna landskap finns det verkligen här!”, konstaterar Helena. Även dottern Maria, som strax ska fylla 20 år och just nu läser religionshistoria vid
Stockholms universitet med en förhoppning om att kunna ta en kandidatexamen i framtiden, berättar
att hon uppskattar att komma till Undrom och att hon har varit här varje sommar sedan hon föddes.
Den här gången hade hon dessutom möjlighet att få vara med på Urkult i Näsåker. Storasyster Katarina, som är 25 år och till vardags läser till svenska- och franskalärare vid Göteborgs universitet,
befinner sig för stunden i Frankrike, men torde säkert även hon stämma in i de övriga familjemedlemmarnas hyllningskör.
av Rolf Ronestjärna

Paret som byggde huset hade bott i USA och sägs ha inspirerats av den amerikanska husstilen.
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Pia Hedberg

Det stora hembygdsintresset
har präglat Pia Hedbergs liv
I detta nummer av Botebladet möter vi Pia Hedberg i Holm
yvärr börjar det bli allt tuffare att ragga bybor till Botebladets uppskattade porträttserie. När man fastnar
blir man tvungen att vända sig till, vad man tror är,
sina säkra kort. Pia Hedberg i Holm var ett sådant och på min
förfrågan svarade hon: ”Det är självklart att jag ställer upp!
För om vi ska kunna ha en egen tidning i bygden, så är det
viktigt att alla är beredda att dra sitt strå till stacken!”
Pia Hedberg föddes på juldagen 1942 i Gävle. När Pia

FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
- Långbyxor och tröja.
Sån är jag:
- En del säger att jag är snäll.
Mamma sa att jag är envis.
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Tre föremål
Tre
föremål jag
jag skulle
skulle tatamed
mSågverketdarbete
&
med
till en öde ö:
-vävstolen.
Stickning, bok och en bekväm stol.

Pia har fortfarande en handfull får på gården i Holm.
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Jag
blir glad
när:
jag träffar
barnbarne..
- Något man påbörjat blir bra.
Någon jag gärna vill träffa:
- Astrid Lindgren. Hennes böcker har följt mej hela livet.

var tre månader gammal flyttade hon och hennes mamma till Sundsvall. Där kom hon, som enda
barn i familjen, att växa upp med mormor, morfar, morbröder och en moster i bakgrunden och där
en av hennes morbröder kom att fungera som extrapappa. Det fanns mycket barn i det område där
de bodde, så det saknades därför aldrig lekkamrater. På sommarhalvåret lekte man för det mesta
utomhus och ett kvarter bort fanns det en lekpark där man ofta höll till. När Pia, inför första skolstarten, fick en cykel, kom den att bli en kär ägodel. På vintern kom det mest att handla om skidoch skridskoåkning. Under uppväxtåren tillbringade Pia varje sommarlov i morföräldrarnas sommartorp i Tärnsjö.
Efter sexårig skolgång på Höglundaskolan blev det fyra års läroverksstudier, fram till realexamen, på Sundsvalls högre allmänna läroverk. Efter avslutad skolgång kom Pia att under ett år
jobba på tidningsdistributionens kontor i Sundsvall. I ungefär samma veva träffade och blev hon
tillsammans med Harry Wallblom från Matfors. 1961 gick hon en sex månaders handelsskolekurs
och fick bl a lära sig bokföring, maskinskrivning och allmänna kontorsgöromål. Därefter fick hon
jobb på distriktskontoret för Hagströms musikaffär, samtidigt som hon på kvällstid gick en ettårig
utbildning i företagsekonomi på handelsskolan. 1963 förlovade sig Pia och Harry och flyttade därefter
ihop. Allhelgonahelgen 1965 stod bröllopet i Skönsmons kyrka och året därpå föddes sonen Per.
1968 fick Pia jobb som ekonom på försäkringsbolaget Skandias huvudkontor för Norrland.
1971 gick Pias make tragiskt bort och året därpå gick hon över till att jobba på företagets internrevision. Någonstans i den vevan kom kärleken på nytt in i Pias liv, även om det kom att dröja några år
innan den blommade ut för fullt. Efter en träning, med korplaget i fotboll, så blev hon motvilligt övertalad av några lagkamrater att följa med ut och dansa. Väl på plats stötte man ihop med en grupp
manliga arbetskamrater i sällskap med en av sina kunder. Kunden ifråga råkade vara Bengt Hedberg
från Holm. Efter kvällens slut växlade Pia och Bengt telefonnummer och började därefter att sporadiskt hålla kontakt med varandra och man träffades även de gånger då Bengt hade ärende till Sundsvall. Med tiden blev kontakterna allt tätare och snart började även känslor att uppstå. 1977 förlovade
de sig, samtidigt som Pia och sonen Per först flyttade till Sollefteå, eftersom Pia ville känna sig för
då hon och Bengt hade så totalt olika bakgrunder. Efter ett år var dock tiden mogen för Pia och Per
att flytta in hos Bengt i Holm. Ganska direkt fick hon ett vikariat som läkarsekreterare på Sollefteå
sjukhus och det följdes av ytterligare vikariat. Därefter kom Pia att, från och till, jobba på familjeföretaget Holms Säteri HB:s kontor i Björkå. Efter en tid fick Pia och Bengt ta över en del av företagets representation, ett arbete som kom att öka med åren fram till mitten av 1980-talet då jordbruket
såldes. 1983 gjorde Pia och Bengt slag i saken och gifte sig och i samma veva började de bygga upp
den trädgård på Holms säteri, som legat i malpåse under några år. 1986 startade Pia företaget Holms
Trädgård och verksamheten kom med åren att utökas successivt. 1992 ändrades företagsnamnet
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Pia Hedberg har aldrig ångrat att hon bestämde sig för att flytta till Boteå för cirka 40 år sedan.
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till Holms Trädgård & Mohair. 1996 avvecklades verksamheten på Holm och flyttades istället till
parets egen gård, samtidigt som trädgårdsodlingen minskade och satsningen på angoragetter växte.
Som mest kom Pia att ha 17 angoragetter hemma på gården, men hon poängterar att företaget under
alla år mer har handlat om hobbyverksamhet, där hon har fått vara glad om hon kunnat täcka kostnaderna. Idag finns det två angoragetter, fem får, en tupp och några höns på gården.
Från mitten av 80-talet till början av 90-talet arrangerade Pia och Bengt musikkvällar på Holm,
samtidigt som hon sommartid bedrev kaffeservering. Även årligt midsommarfirande och regelbundna Gudstjänster hölls där. Pia hade även förbeställda visningar av herrgården.
1994 tog Pia och Bengt, i samband med arvskifte, över Björkå kontor, eftersom Bengt gärna
ville ha kvar det kontorsrum som hade varit hans arbetsplats under många år. Deras tanke var även
att byggnaden skulle kunna få bli en samlingspunkt i byn. Deras vision gick i uppfyllelse, för under
åren sedan dess har det kontinuerligt bedrivits verksamhet i huset, bl a har det funnits vävstuga på
övervåningen, under tio års tid ett motionsrum i källarvåningen och mellan åren 2010-16 höll dessutom Boteå Bibliotek till i lokalen. Huset är nu sålt och nya ägare lär vara på ingående.
Runt millenniumskiftet, och inom loppet av bara 1,5 år, drabbades Pia av svåra förluster i det att
sonen Per gick bort 1999, maken Bengt året därpå och hennes mamma bara några månader senare.
Fyra intressen har följt Pia genom livet. Dels har hon alltid haft ett djurintresse, med betoning
på hundar, och hon berättar att hon har haft ett antal ”Labradorpojkar” under drygt 35 år. Hon har
även varit intresserad av hantverk, vilket har visat sig i hennes företagsinriktning och i det faktum
att hon på 2000-talet upplät Björkå kontor för kursverksamhet och själv kom att hålla örtkurser,
kurser i garnspinning, färgning och tovning. Men hon har också alltid haft ett stort idrottsintresse.
Mellan åren 1965-76 spelade hon t ex seriespel i bowling, med drygt 220 som bästa serie, och under åren på försäkringsbolaget Skandia var hon både med, som enda kvinna, i företagets bowlinglag
och spelade även i dess damlag i fotboll. ”Jag var en tung back som var svår att komma förbi. Det
blev kanske en och annan tröjdragning, när inte domaren såg, fast det behöver du ju inte skriva”,
berättar Pia och skrattar glatt. På 80- och 90-talet var dessutom hon och maken Bengt inbitna golfspelare.
Idrottsintresset har hållit i sig, men nuförtiden praktiseras det uteslutande framför TV:n, där golf,
bowling och alla typer av skidåkning röner det största intresset. Att Pia framförallt har ett stort hembygdsintresse går inte heller att ta miste på, med tanke på hennes engagemang i bygdens olika föreningar. I följande föreningar är hon just nu ordförande: Boteåparlamentet (14 år), Björkå PRO (10 år),
Sånga-Överlännäs Hembygdsförening (7-8 år), Bibliotekets Vänner i Boteå (7 år), Överlännäs Församlingsråd (denna mandatperiod), Ådalsbyns Hantverksgrupp (några år). Dessutom är hon sekreterare i Sollefteå Hemslöjdsförening sedan tiotalet år och hon var även kassör för Boteåbygdens
Lottakår under cirka 10 år då det begav sig.
av Rolf Ronestjärna

Pia Hedberg har sitt företag Holms Trädgård & Mohair hemma på den egna gården i Holm.
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ET
BOTEÅPARLAMENT

Kallelse till

Byating

Söndagen den 29 oktober kl 16.00
Sunnersta Folkets Hus
Boteåparlamentet kallar alla boende i Botebladets spridningsområde till Byating
Vi redovisar årets verksamhet Samtal om kommande verksamhet  Smörgåstårta och kaffe
Förslag, frågor eller motioner till Byatinget ska vara inlämnade senast den 10 oktober till Pia Hedberg, 0620-320 44 eller också till byating@botea.se
Alla Boteåbor är varmt välkomna och vi hälsar alla dem som
flyttat till Boteå under 2017, speciellt välkomna till Byatinget.
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 Husgrupp 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, Björkå, Björksjön och Para sker numer via lokala
ombud. 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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Via samtalskvällen i Sockenstugan fick åhörarna lära känna Undromskillen Emil Assergård.

Samtalskväll där Emil Assergård berättade om sin bakgrund och artistkarriär
Emils karriär är på stadigt uppåtgående och flera skivbolag har visat ett intresse för honom

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

om de flesta Boteåbor kanske känner till vid det här laget, så har bygden på senare år producerat
ett antal musikartister. Två av dessa är Undromsungdomarna Ulrika Ölund och Emil Assergård. I fjol sommar hade Boteåborna möjlighet att få lyssna till Ulrika, som i Botatonhuset berättade om sin musikaliska resa. I sommar, närmare bestämt torsdagen den 15:e juni, var det Emils
tur att berätta om sig själv och sin uppåtgående artistkarriär. Precis som i fjol var det Botaton och
Undroms IF som stod för arrangemanget och även i år hade man bjudit in Anders Högström, kanske mest känd som sångare i gruppen Great Hansson och som artistbokare för Skulefestivalen, att
vara moderator för kvällen.
Anders inleder samtalskvällen med att, lite skämtsamt, fråga Emil om han i allmänhet är en deprimerad person, eftersom Emil själv, vid något tillfälle, har sagt att hans bästa låtar har kommit
till när han inte har mått bra. Emil bekräftar, skämtsamt tillbaka, att så är fallet och att han själv föredrar sina lite djupare låtar jämfört med de humoristiska och lite fräcka.

Redan i unga år kände Emil att han gärna skulle vilja hålla på med musik i framtiden.
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Vid några tillfällen under kvällen pausades intervjustunden med att Emil sjöng sina sånger.
Under samtalets gång konstaterar moderatorn att Emil, så här långt, har hunnit släppa två fullängds
album, tre EP-skivor och att han är väldigt ofta spelad på Spotify. Hans låtar All In respektive Ego
har t ex, dags dato, över 14,5 respektive 9,8 miljoner spelningar, vilket han har belönats med en platina- och guldskiva. Emil berättar att han nyligen har signats av skivbolaget Universal, något som
han själv tycker är väldigt stort. ”Ibland vaknar jag och undrar över vad det är jag håller på med.
Det är en så speciell värld”, konstaterar han ödmjukt och tillägger att skivbolaget även har planer
för honom inför framtida melodifestivaler. ”Om inte det funkar, så har jag ett förslag...”, flikar moderatorn skämtsamt in, ”...du skulle ju annars kunna tävla för Asserbadjan!”
Redan i unga år upplevde Emil att han skulle vilja syssla med musik någon gång i framtiden,
men det var inte förrän i 17-årsåldern som han bestämde sig för att förverkliga den drömmen. ”Grannarna Ancha och Antti, i Duo de Luxe, hade en positiv påverkan på mej”, konstaterar Emil på frågan om hans tidiga musikaliska influenser. Emil berättar vidare att hans låtar för det mesta kommer
till genom att han först får en textfras i huvudet och att han därefter sätter sig ned med gitarren. ”Det
har visat sej att dom låtar som har funkat och gått bra, är dom som jag har gjort på fem minuter.
Får man nåt som känns bra, och som man tror på, så lär nån annan också tycka att det är bra, om
man inte är helt ute och cyklar.”
Vidare tas även Emils karriär som fotbollsspelare och domare upp och hur han vid ett tillfälle
blev bestulen på sin gitarr. En uppskattad programpunkt är en s k dialektkamp, som äger rum mellan
Emil och Anders Bodin ur arrangörsstaben, som dock ingen av dem lyckas pricka in något rätt på.
Avslutningsvis får även åhörarna möjlighet att ställa frågor.
av Rolf Ronestjärna

I framtiden hoppas Emil att kunna mer bejaka sin allvarsamma sida när det gäller sitt låtskrivande.
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ARKIVBILD

Ulrika Ölund och statsminister Stefan Löfven flankerade av Ulrikas kompmusiker.

Ulrika Ölund sjöng för statsministern
Statsministern berättade att han härstammar från den fria republiken Sunnersta

ARKIVBILD

en 21:a juli passade Sveriges statsminister Stefan Löfven, uppväxt i Sunnersta, på att fylla
60 år. Fredagen den 18:e augusti firades statsministerns 60-årsdag officiellt av regeringskansliet på Rosenbad i Stockholm. Partiordföranden i samtliga partier, förutom ett, var inbjudna, samt representanter från näringslivet. För festens underhållning svarade den tidigare Undromsbon Ulrika Ölund. Hon berättar att hon kontaktades av statsministerns biträdande stabschef
och att denne berättade om den planerade tillställningen och att det fanns ett önskemål från statsministerns sida om att boka henne, eftersom han sade sig uppskatta hennes musik. ”Det var en ära
att bli tillfrågad och det var en väldigt trevlig tillställning, med mycket uppskattning och en annorlunda spelning”, berättar hon. Ulrika spelade tio låtar, varav hennes hit Home, där hon sjunger
om sin hembygd, var ett speciellt önskemål från statsminister Löfven, eftersom han, som han själv
uttryckte det; tycker att det är viktigt att man verkligen vårdar och kommer ihåg sina rötter.
Att Ulrikas sånginsats uppskattades av statsministern kan man utläsa av sammanfattningen på
hans instagramkonto: ”I dag firade jag min 60-årsdag på jobbet. Det bjöds på sång av statsrådskollegor och av fantastiska Ulrika Ölund från min hembygd.”
av Rolf Ronestjärna

Statsminister Löfven uttryckte stor glädje över att Ulrika hade möjlighet att spela på festen.
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Uppdraget som säljare hos Träteam i Kramfors innebär många mil ute på vägarna för Kristoffer.

Sångakillen Kristoffer Svensson
Sellin blev egen företagare
Kristoffer ser stor potential när det gäller verksamheterna i sitt företag
Boteå huserar, som tidigare har konstaterats i Botebladet, en mängd olika företag. Företaget
Syskonen Svensson Sellin AB är ett företag som så här långt kanske har fört en ganska undanskymd tillvaro, vilket vi dock ska råda bot på. Företaget har sitt säte i Sånga, men dess ägare,
Kristoffer Svensson Sellin, bor i Holafors. Kristoffer berättar att han växte upp i Sånga och att hans
föräldrar bor kvar där. ”Det var väldigt bra att få växa upp i Sånga. Vi var många ungdomar som
umgicks, så man behövde aldrig ha tråkigt.” Grundskoleåren tillbringade han på Para skola och
Nipanskolan och på GB-skolan kom han att gå det naturvetenskapliga programmet. 2004, direkt
efter gymnasiet, fick han jobb som butikschef på Kvantum i Kramfors och där blev han kvar till
2012. Under den tiden gick han även ICA:s företagsledarutbildning. I slutet av 2012 gick flyttlasset till Stockholm, i samband med att han fick jobb som butikschef på Martin Olssons Storcash.
Kristoffer tröttnade dock på att bo i storstaden, så 2015 gjorde han slag i saken och flyttade tillbaka till hemkommunen. I samband med det startade han också sitt egna företag och efter en tid tog
han sig även an uppdraget som säljare åt företaget Träteam i Kramfors, ett jobb där han bl a får ta
fram prismodeller, bygga upp kunddatabas och vaska fram nya kunder. Jobbet innebär en hel del
resor, eftersom distriktet sträcker sig mellan Sundsvall och Gällivare.
I fjol drog Kristoffer igång ytterligare verksamhet inom sitt företag, med inriktning mot städ
och lättare fastighetsunderhåll, en verksamhet som idag sköts av behovsanställda. Under hösten
2016 startade han dessutom en verksamhet, www.norrlandsstugan.se, där han förmedlar hus och fritidshus för uthyrning. ”Jag hade nämligen noterat att det står många tomma hus och fritidshus i
bygderna och tänkte att det skulle gynna både husägarna och hela turistnäringen om man kunde
hyra ut dessa.” Kristoffer berättar att han ser stor potential i båda dessa verksamhetsgrenar. ”Men
det är en längre startsträcka för husuthyrningen, eftersom det kommer att behövas mycket marknadsföring för att få det i rullning”, konstaterar han avslutningsvis.
av Rolf Ronestjärna
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Den årliga spelmansstämman var en av sommarens höjdpunkter på Ångermanlandsgården.

Det har varit en innehållsrik sommar på Ångermanlandsgården
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Måndagsmålarna visade upp sina fina alster.

ommaren brukar alltid vara en intensiv tid
på hembygdsgården i Para och denna sommar var inget undantag. Som vanligt fanns
de s k Måndagsmålarna på plats med sina alster
och diverse utställningar ägde också rum. Som
traditionen bjuder arrangerades även en spelmansstämma och likaså Hembygdens dag. På helgerna
bjöds det på underhållning av olika musikkonstellationer. En dag bjöd dessutom hembygdsföreningen och kyrkan in de boende på Vallänge, Solgården och Skärvstagården. Sammantaget blev
det en lyckad sommar.
av Rolf Ronestjärna
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Sommaren innehöll många höjdpunkter

Jörgen Desén och Christina Hieke jammade loss. Arne Backlund och Kenneth Österberg underhöll.
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Den musikaliska trion Elin Näsmark, Sara Sundberg och Andreas Mattsson i Överlännäs kyrka.

Musikalisk trio bjöd på härlig
sommarmusik i Överlännäs kyrka
Trion bjöd på en blandad repertoar
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verlännäs kyrka var fylld av besökare när
trion Andreas Mattsson, Elin Näsmark och
Sara Sundberg bjöd på härlig sommarmusik söndagen den 16:e juli. Elin och Sara lät oss
lyssna till en blandad repertoar av sånger. Där fanns allt från Bellman, Taube, Sarah Dawn Finer,
Ted Gärdestad, till Gabriellas sång från filmen
Såsom i Himmelen. Allt till ackompanjemang av
Andreas Mattsson, som spelade både piano och
gitarr.
Trion, som kommer ifrån Sollefteå-Långseletrakten, har nyligen börjat spela tillsammans. De
är dock kända sedan tidigare, eftersom de spelar
och sjunger i andra sammanhang. Sara, som numer bor i Umeå, sjunger i en covergrupp som heter FourYou, där även Andreas ibland brukar vara
med och spela. Elin har sjungit i kyrkor tidigare.
De tre deltog också i våras i Stadsparken vid Toner
för Ådalen.
Trion var väldigt nöjd med akustiken i Överlännäs kyrka och sade att de gärna kommer tillbaka. I sommar kunde man höra dessa musikanter
vid fler tillfällen, de dök bl a upp på Nipsommar
och Nipyran i Sollefteå och på Stödgalan för SolTrion var nöjd med akustiken i Överlännäs kyrka. lefteå sjukhus.
av Ann-Britt Edfors
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Martin Skoog och Fia Forslund turnerar land och rike runt med gruppen Tree Grove Marimba Duo.

Åhörarna i Överlännäs kyrka bjöds
på en fantastisk musikupplevelse
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e 30-talet personer som hade letat sig till Överlännäs kyrka, fredagen den 11:e augusti, fick
verkligen avnjuta en fantastisk konsert med
Tree Grove Marimba Duo, bestående av musikerna
Fia Forslund och Martin Skoog. Duon, med rötterna
i Hälsingland och Ångermanland, har blivit uppmärksammad, både i Sverige och utomlands, för sitt unika
sceniska uttryck och sin lekfulla virtuositet, där det kraftfullt explosiva samsas med de mjuka och varma klanger
som är så typiska för instrumentet marimba.
Fia och Martin träffades på folkhögskolan i Här- Kyrkoherde Charlotte Odelberg höll i trådarna.
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Boteåborna bjöds på proffsig marimbakonsert

Akustiken i Överlännäs kyrka lämpade sig ypperligt för de nästan 300 kilo tunga instrumenten.
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Martin Skoog briljerade på sin marimba.
Sofia Forslunds hangdrum hade ett säreget ljud.
nösand hösten 2008 och de har sedan dess studerat i olika städer och länder. Tillsammans har de
spelat i över 50 av Sveriges kyrkor och på olika vis- och kammarmusikfestivaler runt om i landet.
Den fina akustiken i Överlännäs kyrka gjorde att musikupplevelsen blev något utöver det vanliga
och åhörarna bjöds på en blandad repertoar bestående av kompositioner av Björn J:son Lindh, Tobias Broström, John Cage, Daniel Nikolas Wirtz och Johan Sebastian Bach. Dessutom framförde
man en av Martins egna kompositioner, ett stycke som för övrigt är på gång att ges ut i USA. På Cagestycket spelade Fia på sin hangdrum (hang), som är ett musikinstrument som tillhör gruppen idiofoner
och består av en sfär gjord av stål, liknande ett flygande tefat, och spelas med händerna. Som extranummer fick de församlade lyssna till en improvisation.
av Rolf Ronestjärna

Nya elever i årets förskoleklass på Kalknäs skola är TuvaLisa, Victor, Stina, Ture, Cazzandra,
Lucas, Emilia, Boris och Charlie.

En ny hösttermin har åter dragit igång på Kalknäs skola
Elevantalet på skolan består i skrivande stund av 44 elever
levtillströmningen är fortsatt god på Kalknäs skola. I fjol var det elva nya elever på skolan
och i år kunde man, vid terminsstarten, glädja sig åt nio nya elever, samtliga i förskoleklassen.
Ny lärare för läsåret är Ann-Marie Callone i klass 1-2.
av Rolf Ronestjärna
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Tvillingarna Alice och Albin Svensson erbjuder Boteåborna städning och trädgårdsarbete.

Alice och Albin Svensson i
Björkå har många järn i elden
ymnasietiden är för många ungdomar en
hektisk period som upptar en stor del av ens
tid. Björkåungdomarna Alice och Albin
Svensson har dock, under sina första två år på
Hågestaskolan, lyckats med att kombinera sina
gymnasiestudier med jobb.
De två syskonen, som båda är skolade på Kalknäs skola och Vallaskolan, har nu i höst påbörjat
sitt sista läsår på Hågesta, där Alice läser det naturvetenskapliga programmet, medan Albin går det
tekniska programmet. Båda har även skolats inom
Undroms IF:s ungdomsfotboll. Alice spelar idag
i Remsle IF, medan Albin har haft speluppehåll
en säsong i UIF p g a skada.
Alice och Albin berättar att de tidigare har haft
möjlighet att sommarjobba på Gjersvolds Träd &
Mark i Sollefteå och på Skedoms och Lillängets
förskolor. I fjol och i år har de även skött om öppning, stängning och städning av Sånga och Överlännäs kyrkor. I sommar har Alice dessutom haft
möjlighet att jobba på schema på Vallänge särskilt
boende.
Albin åtar sig de flesta typer av trädgårdsjobb.
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Kombinerar sina gymnasiestudier med jobb

FOTO: LARS BODIN

Våren 2016 gick Alice och Albin in i en ny jobbfas när de, i liten skala, började att utföra tjänster för företaget Syskonen Svensson Sellin AB, eller S3 som företaget även kallar sig. Under hösten
åtog de sig olika städuppdrag, bl a hos Hälsans Hus, och i våras blev det, förutom olika städuppdrag
och fönsterputsning, en hel del trädgårdsuppdrag i form av häckklippning och rabattrensning. De
flesta städuppdragen har hittills handlat om flyttstädningar. Men hur är det egentligen möjligt att
kunna kombinera skolarbetet med de olika jobbuppdragen? ”Det funkar bra och det är en fördel
att vi är två som jobbar tillsammans, eftersom det gör det betydligt lättare att hinna med skolan”,
säger Alice. Att kunna få jobba på det här sättet ser de enbart som något positivt. ”Det är en jättebra erfarenhet. Man lär sej olika rutiner, där man kan styra mycket själv, och man tjänar dessutom
en del pengar”, konstaterar Alice och Albin samstämmigt.
Hur framtiden, efter examen nästa vår, kommer att se ut för de båda är dock lite osäkert. Alice
funderar på att läsa vidare på högskola, men kan också tänka sig att ta ett sabbatsår och jobba om
hon inte har klart för sig vad hon ska studera. Albin, i sin tur, skulle helst vilja göra lumpen, men
om han inte blir antagen blir det att läsa vidare eller att jobba.
av Rolf Ronestjärna

Botebladets simmande reporter taktiksnackar med sonen Niklas inför Vansbrosimmets start.

Botebladets reporter undvek
att ta sig vatten över huvudet
Undromsbon Ulla Bodin genomförde för andra gången det 3 km långa Vansbrosimmet
nder promenaden till start kommer den där känslan tillbaka. Varför utsätter jag mig för det
här? Men samtidigt får jag ett litet pirr i magen. Jag som har börjat med ”motionslopp” på
gamla dagar ångrar faktiskt att jag inte börjat tidigare. Dels får man ett mål med sin träning
och det är en speciell känsla både före, innan och efter.
Men nu finns det ju ingen återvändo, vilket känns både positivt och negativt. Vi i startgrupp 16
står med orangeröda badmössor, inklämda i våra våtdräkter. Korta, långa, tjocka, smala, alla står vi
där tillsammans och väntar på först uppvärmning och sedan start. Formerna syns tydligt i våra tätt
sittande badkläder. Själv känner jag mig som en köttbulle i våtdräkt.
forts. nästa sida
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Ulla Bodin kliver ned i det kalla vattnet.
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Till slut är det dags! Nerför backen med vassa stenar. Det är tur att jag har våtdräktsstrumpor (om
det nu heter så) på mig. På med glasögon och i med öronproppar (vill inte få vatten i öronen) för
att hoppa i Emån bland de sista, eftersom jag vet att jag inte simmar så snabbt. Chippet på handleden
registrerar min starttid. Vattnet är isande kallt, konstigt nog säger de att det ska vara 17 grader i vattnet i år. Det känns inte så i alla fall. Förra året var det 16 grader och då var det mycket varmare! I
början känner man hur vattnet sipprar in i våtdräkten, men snart nog har kroppen värmt upp det vatten som finns i dräkten. Min har korta ärmar och ben, men konstigt nog är det inte där det känns kallt.
Börjar simma. Det tar ett tag att komma in i den monotona rytmen, men samtidigt är det skönt att vara igång.
Många har bråttom iväg. Skjuter crawlande iväg som torpeder. Jag kan nog ta det lugnt och förhoppningsvis simma lite snabbare än i fjol. Simmar längs linan med flöten. Där är jag i alla fall ur
vägen för ”torpederna” från nästa startgrupp. Det börjar regna. När regnets vattendroppar studsar
på vattenytan får jag lust att hämta kameran och ta kort. Det ser otroligt häftigt ut så här nära vattenytan. Vi simmar under en bro, vilket ur det här perspektivet känns lite skrämmande. Ur den här
vinkeln ser den gigantisk ut. Pelarna som håller upp bron sträcker sig både långt upp och försvinner
ner i djupet, vilket ger mig svindel, fast åt fel håll. Känns konstigt.
Närmar mig den första stora orange tetraedern, samtidigt som startgrupp 17 hinner upp mig.
Blir påsimmad av två ”torpeder”, det stör mig i min rytm. På tetraedern står det 2 500, vilket är
den sträcka jag har kvar. Det är bara att simma på. Får kramp i ryggen. Försöker åtgärda det med
stretching, vilket inte är så lätt. Man känner sig stel som en pinne efter mer än en kilometer med samma rörelser. Det finns de som simmar lite på rygg, men jag känner att jag inte har någon kontroll på
omgivningen om jag skulle göra det.
Vänder om hörnet ut på Västerdalälven. Nu känns det tungt. Jag simmar och simmar, men det
känns inte som om jag kommer framåt. Glider på något sätt snett bakåt in mot bryggorna som ligger
utmed älven. Erinrar mig att sista kilometern är motströms. Kämpar på och får nya krafter av att flera deltagare har gått upp på bryggan för att vila, men inte jag! De sista 500 metrarna är varje 100 m
markerad med en liten skylt. Jag kommer knappt en meter per simtag vilket känns enormt tungt. Ser
målet och längtar dit. De sista metrarna känns otroligt jobbiga. Och så äntligen får jag slå handen
i kaklet (i det här fallet träet) och gå uppför rampen. Vinglar som bara den, tre dimensioner att hålla reda på har nu blivit två. Som tur är får jag hjälp med att öppna våtdräkten och dra av den på överkroppen. Regnet öser ner! Går och hämtar min säck med kläder och handduk. Klämmer mig in
bland många andra simmare i ett litet tält för att byta om. Det är jättetrångt! Jag kämpar en hel del
med att få av mig resten av våtdräkten. Det går inte att sätta sig någonstans. Underlaget är en leråker. Kroppen känns som en urvriden trasa. Efter många om och men har jag krängt på mig mina
fuktiga kläder och stoppat ner badkläderna i påsen. Går ut i regnet och blir blöt igen! Sätter mig på
en bänk och äter den mat som ingår. Tänk att jag gjorde det...igen! Och den här gången tio minuter
snabbare.
av Ulla Bodin

Tetraedern visar att det är 2 000 meter kvar.

FOTO: ULLA BODIN

Publiken på Bohedsvallen bjöds både på strålande sol och strålande fotbollsunderhållning.

Undroms IF:s årliga kvällsmatch avgjordes under perfekta förhållanden
Serieledarna Junsele IF blev dock en övermäktig uppgift för Undromslaget

FOTO: ULLA BODIN

nte ett moln, så långt ögat kan nå. Tomas Ledins ord om vädret passade perfekt in på den dag
då Undroms IF hade valt för sin årliga kvällsmatch. Vädret hade dessutom varit perfekt även
för Botekubben, som var planerad till samma dag, men som ställdes in p g a för få anmälda lag.
Den planerade ungdomsmatchen på eftermiddagen blev tyvärr inte heller av. Däremot bjöd UIF:s
herrlag på en spännande match mot serieledande Junsele IF.
UIF-kiosken var öppen med försäljning av godis, glass, kaffe och kaka, samt hamburgare som
grillades på plats. Eftersom det var den traditionella kvällsmatchen var öltältet öppet och där stod
Laila Lindholm vid wokpannan och lagade till kyckling med grönsaker.
Matchen startade traditionsenligt med presentation av spelare och domare, följt av nationalsången.
Matchspeaker var Tommy Åhlin. Efter första halvlek ledde Junsele med tre mål, alla gjorda av
Sergiu Baran. Andra halvlek gjorde UIF ett mål och båda lagen fick ett mål bortdömt. Dessutom
räddade Undroms målvakt Sebastian Strömberg en straff som Baran lade. Matchen slutade 1-3.
Enligt tradition fortsatte det att serveras mat och dryck efter matchen.
av Ulla Bodin

Undroms IF:s årliga kvällsmatch på Bohedsvallen brukar alltid samla en ansenlig publik.
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GRRR!!!
Det slog mig härom veckan att jag inte hade sett Gubben på ett tag. Märkligt, han brukar ju dyka upp lite varstans och ha synpunkter på det mesta. Det var faktiskt rätt länge sedan också, vid närmare eftertanke. Jag
frågade tidningsbudet: Ja, han ja, blev svaret. Han brukar passa
mej ibland och tala om att jag inte är i rätt tid. Nej, honom har
jag inte sett på länge. Jag frågade brevbäraren: Ja, han ja. Han
brukar passa mej ibland och tala om att jag inte är i rätt tid.
Nej, honom har jag inte sett på länge. Jag frågade ett flertal
människor jag mötte, men ingen hade sett Gubben på länge. Så jag provade att ringa, men utan resultat. Inget svar. Men så ringde telefonen en eftermiddag. AG: Vad vill han? Jag har erfarit att han
gjort efterforskningar. Vadan detta intresse? BB: Nej, men god dag. Är allt väl? AG: Nej, hur skulle
det kunna vara det. Jag är tvingad att leva som ett jagat villebråd. Jag har gått under jorden. Min vistelseort är hemlig. BB: Men kära nån, vad har då hänt? AG: Till synes ovetande som vanligt. Och
han skall kalla sej redaktör. Har han inte tagit del av nyhetsflödet det senaste året? BB: Jodå, det
mesta tror jag. Det är ju mycket som hänt, både inrikes och utrikes AG: Jamen, det är väl bara en
sak som äventyrat rikets säkerhet vad jag vet. BB: Ni menar transportstyrelsens dataaffärer? Det är
väl högst osäkert att det har haft någon verklig skadeeffekt. AG: Javisst ja, nu känner man igen den
sanne optimisten. Inget att oroa sej för som vanligt. Nej, detta är allvarligt. Främmande makt har tillskansat sej uppgifter som kan användas mot landets säkerhet och till varje medborgares men. BB: Nja,
det tror jag inte är så mycket att oroa sej för ändå. Varför behöver han gömma sej för den saken?
AG: I motsats till vissa aningslösa optimister, som tror att allt ordnar sej till det bästa alldeles av sej
själv, så har jag vidtagit vissa mått och steg för att vara garderad. Jag tänker inte drabbas av vare sej
bedrägerier eller sabotage. BB: Ja, var och en är sin egen lyckas smed, som det heter. Hur länge tänker han hålla sej oanträffbar? AG: Så länge som det behövs. Tills alla utredningar och undersökningar är slutförda och alla kort ligger på bordet och alla stenar vänts och ansvar utkrävts av dom
skyldiga. BB: Det kan ta ett tag det, om jag får tro något. AG: Detta kommer att utredas snabbt och
grundligt, det är min övertygelse. Våra myndigheter kan man lita på. BB: Så ovanligt att ni har förtroende för något som andra gör för en gångs skull. Det har inte hänt förut, så vitt jag kan dra mej
till minnes. AG: Bah…Adjö!
Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

NÄR INTE
LÄNGRE LIVET GÅR
SOM EN DANS...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
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SÅ ÄR DET
TRYGGT ATT LÅTA
NÅN ANNAN FÅ
FÖRA!!!
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2/10 Jag, Daniel Blake (Storbritannien/Frankrike/Belgien 2016. Regi: Ken Loach. 100 min.)
Daniel Blake, filmens huvudperson, är en 59-årig finsnickare och änkling i Newcastle som sjukskrivits efter en hjärtinfarkt,
men som mot läkarens rekommendationer tvingas bli arbetssökande igen. På arbetsförmedlingen träffar han Kate, som
flyttat in med sina två barn från bostadsbristens London. När båda slängs ut, för att ha vågat protestera mot orättvis behandling, blir det början på en vänskap. Med hjälp av Paul Lavertys manus visar Loach upp ett samhälle som tigger om
ett avslöjande socialreportage. Bakom kulisserna på de samhälleliga institutioner som ska vara till för arbetslösa och
sjukskrivna döljer sig en hjärtlös byråkrati med spelregler gjorda för att bryta ner människors värdighet.
16/10 Sameblod (Sverige 2016. Regi: Amanda Kernell. 110 min.)
Tonårstjejen Elle Marja går, tillsammans med sin lillasyster, på samisk internatskola på 1930-talet och ska snart ta över
som renskötare i familjen. Samtidigt drömmer hon om ett annat liv, långt borta från bybornas blickar, förakt och skolans
regler och kolttvång. Allt faller samman efter de rasbiologiska undersökningar som hålls på skolan och Elle Marja bestämmer sig för att lämna allt och bli svensk. Hon stjäl sin svenska lärarinnas kläder och identitet och rymmer till Uppsala. Men att byta liv visar sig vara mycket svårare än hon trott. Enligt uppgift lär den utländska publiken ha blivit chockad
när de såg filmen, eftersom man hade en bild av Sverige som ett föregångsland när det gäller mänskliga rättigheter.
30/10 Captain Fantastic (USA 2016. Regi: Matt Ross. 118 min.)
Ben, spelad av Viggo Mortensen, har skapat ett paradis för sig och sina sex barn i nordvästra USA:s djupa skogar, på
”lämpligt” avstånd från övrig familj och vänner. Där uppfostrar han dem till att bli starka, bildade och självständiga individer. Men en plötslig händelse tvingar den udda familjen att lämna sitt trygga hem och återvända till civilisationen.
Där tvingas Ben försvara och utvärdera det sätt han valt att leva med sina barn inför både sig själv, barnen och sin omgivning. Det råder ingen tvekan om att han är världens bästa pappa, men frågan är om sättet han valt att leva verkligen
passat dem alla, eftersom isoleringen verkar ha gjort dem mer eller mindre socialt handikappade.

av Erik Hoppe

13/11 The Handmaiden (Sydkorea 2016. Regi: Chan-wook Park. 144 min.)
Den falska greven Fujiwara anställer den unga mästertjuven Sook-he till att vara kammarjungfru hos den rika japanska
arvtagerskan Lady Hideko. Planen är att Sook-he ska få Lady Hideko att gifta sig med Fuji-wara, för att sedan kunna
stjäla hennes stora förmögenhet, för att de båda bedragarna sedan ska dela på bytet. Men det går inte som de har tänkt
sig, eftersom de båda kvinnorna istället blir kära i varandra. Efter ett tag växlar filmen tempo, som genom berättelsens
tre akter berättats utifrån de tre huvudpersonernas perspektiv, och både gamla och nya intriger rullas ut medan nya
twister ploppar upp. Dramat speglas som en spännande kriminalgåta i biobesökarens ögon.
27/11 Ljus i natten (Finland 2017. Regi: Aki Kaurismäki. 98 min.)
Wikström är handelsresande i skjortor, men affärerna runt Finland går allt sämre. I samband med att han vinner på poker
köper han en restaurang för vinsten. Med köpet kommer en liten personal och en hyfsad omsättning som mest bygger
på ölförsäljning. Växelvis följer filmen honom och Khaled, en flykting från Syrien som anlänt illegalt via en kolbåt. När
myndigheterna avslår dennes asylansökan tvingas han att gå under jord. När Wikström finner honom sovandes, på
gården bakom restaurangen, erbjuder han honom tak över huvudet och ett jobb i restaurangen. För en tid bildar de en
smått utopisk union tillsammans med restaurangens servitris, kock och dennes hund.
11/12 Hell or High Water (USA 2016. Regi: David Mackenzie. 102 min.)
Texasbröderna Toby och Tanner har valt att gå skilda vägar i livet. Toby hankar sig fram på småjobb, medan Tanner nyss
har frisläppts från fängelset. När banken hotar med utmätning av deras föräldragård, återförenas de för att kunna rädda
gården. Genom en våg av bankrån, för att få ihop till räntorna, tar de tillbaka det som de anser rättmätigt tillhör dem.
Rättvisan verkar se mellan fingrarna tills en ovanligt envis polis, spelad av Jeff Bridges, beslutar sig för att sätta dit dem.
Detta är hans sista polisuppdrag innan han ska gå i pension och han vill därför göra ett bra avslut. Bröderna är endast ett
rån från att rädda sitt hem och en oundviklig konfrontation närmar sig...

Vaktmästarens Rieska
Ingredienser:
 1 l filmjölk  4 dl korngryn
 1 tsk salt  2 dl vetemjöl
 1 dl vispgrädde  2 ägg
1.) Blanda filmjölken, korngrynen, saltet och vetemjölet. Låt blandningen stå över natten i rumstemperatur.
2.) Rör i vispgrädden och äggen.
3.) Häll smeten i en smord långpanna.
4.) Grädda i 220 grader i ca 45 minuter.
5.) Ät med lite smör eller margarin på.

Botebladets 34:e recept är en
typ av matbröd och är inlämnat
av Juha Utriainen i Undrom.
Alla ingredienserna bör finnas
att köpa hos Undroms Närlivs.
Lycka till! P.S. Välkommen att
bidra med ett eget recept!

VAKTMÄSTARENS
RIESKA
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Årets mässa äger rum lördagen den
28/10 i Sunnersta Folkets Hus kl 11-14
I

Underhållning och dans till
Holmstens Trio med Jörgen Åslund

OB S
DAGEN!

I

I

I

- Fikaförsäljning av klass 6 Kalknäs skola I

I

Söndagen den 29 oktober kl 16
Sunnersta Folkets Hus

I
I

I
I

I

Söndagen den 26 november kl 18
Klas & Sanna Norberg +
Angelica Jonsson

I

Kaffe & skinksmörgås
Entré 120 kr
I

I
I

I

Fredagen den 17 november kl 19

I

I

I

Välkommen till adventskonsert i
Sunnersta Folkets Hus

I

Välkommen till musikcafé
i Björksjöns Folkets Hus

I

I

Fritidsgården
drar igång
fredagen den
29/9 kl 18-23

Se annons sidan 19
för ytterligare info!
I

I

Start söndagen den 17/9
Onsdagar & söndagar
Hör av Dig till
Lollo Wallblom,
070-364 26 39

I

I

I

Kostnad för att ställa ut
är 80 kr för ett stort
bord och 65 kr för ett litet
Det finns plats för
max 25 utställare
Passa på att visa vad ni kan
och sälj kanske också en del!

I

- Välkommen Arrangör: Björkå Samhällsförening

Om Du vill medverka med Dina alster,
är Du välkommen att anmäla Dig till
Laila Lindholm 070-636 61 04,
lailalindholm@telia.com

I

Middagen börjar 18.30 & dansen ca 21.00
För middagen anmäl er senast 1/10
till Annica 0620/320 65 eller 320 75
I

Gästartister: Nostalgigubbs
från Sollefteå
Arrangör:
Björksjösvängen
Entré: 120 kr inkl fika
I
I

Digitalisering av videofilmer och foton I
Hör av Dig om Du önskar få Dina
videofilmer/diabilder/fotografier/negativ
digitaliserade för TV- eller datorbruk
072-573 70 75
I
I
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I

Hamburgare 150g med bröd 40 kr
Hamburgare 90g med bröd 30 kr
Grillkorv med bröd 15 kr, French hot dog 20 kr
Pommes 15 kr, Kaffe med bulle 15 kr
Dricka 33cl 10 kr, Dricka 50cl 15 kr

I

I

I

I

Städning och trädgårdsjobb utföres
Behöver ni hjälp med att
höststäda i hemmet eller
att förbereda trädgården
inför vintern?
Ring oss så kan vi hjälpa er!

I

Exempel på tjänster

I

I

som vi utför:
Fönsterputsning
Höststädning

Timkostnad efter RUT-avdrag: 199:Just nu lämnar vi 10% rabatt till alla
läsare av Botebladet som bokar jobb
senast den 20 oktober 2017.
Kontakt: Albin, 070-410 98 24
Alice, 076-134 88 72

Flyttstädning
I

I

Häckklippning
Lövräfsning
Oljning av uteplatser
Rensning av hängrännor m m

I

I

II

I

I

I
I

I

I

I

I

I
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en 29 februari 1988 valde jag att titta ut på Sollefteå BB. En passande dag, kan man kanske
tycka, eftersom den bara finns var fjärde år. Jag hade därför lyxen att fylla år den 28/2
eller den 1/3 när den 29/2 inte inträffade. Eller bägge, om jag hade tur...
Jag växte upp i Kalknäs med mamma Monica, pappa Alf och storebror Dan. Jag spenderade
många timmar borta hos min mormor och morfar, Sonja och Halvard Åhlin, på deras jordbruk i Törsta. Jag umgicks alltid med bäste vännen Andreas, som fortfarande bor på andra sidan vägen vid
skolan och man hade väldigt nära om man ville fiska, spela dator eller köra moped. Som ung spelade
jag både fotboll i Undroms IF och hockey i Nylands IF, där vårt hockeylag, Macken Undrom, nog
fortfarande har bästa poängsnittet med 107 gjorda mål och 0 insläppta. Jag slutade dock med
hockeyn ganska tidigt, eftersom jag var väldigt liten till växten som ung. Fotbollen fortsatte jag däremot med tills jag var 17 år, då jag istället började gymma.
De första fem skolåren gick jag på Kalknäs skola, därefter sexan till nian på Nipanskolan, för att
sedan gå det Transporttekniska fordonsprogrammet på Gudlavbilderskolan. Efter skoltiden har
jag mest jobbat inom byggvaruhandeln och trivts bra där. I dagsläget bor jag i Sollefteå med min
sambo Johanna, som kommer från Prästmon. Vi bor i lägenhet, med våra två katter Alva och Skröder,
och vi har bott i Sollefteå sedan 2013.
Både mitt och Johannas stora intresse är musik. Vi är båda med i bandet 3 Is A Crowd, där Johanna sjunger och jag spelar bas. Vi är ganska ofta ute med bandet, som vi startade 2014, och Örnsköldsvik, Sollefteå, Junsele, Härnösand, Funäsdalen, Åre och Kramfors är de platser där vi har
uppträtt mest. Det är både privatpersoner och företag som bokar oss. Musiken har följt mig sedan
jag var liten. Farfar spelade alltid dragspel när man hälsade på och farmor spelade gitarr och gav
mig tips. Pappa Alf har även han spelat sedan han var liten, så man kan väl säga att jag har musiken
i blodet. Jag har spelat i olika band sedan jag var 14 år gammal, då jag spelade med bandet Revival.
Mitt andra största fritidssysselsättning, förutom musiken, är skogen. Jag älskar att få åka ut i
skogen och hugga ved, köra traktor och ta hem veden. Om inte annat, så kan jag åka ut i skogen och
bara sätta mig ner på en stubbe, andas, blunda och bara njuta av friheten.
Min övriga tid lägger jag helst på gymmet och jag tränar för att hålla kroppen i trim och i form.
Träningen sker både hemma i Undrom och i Sollefteå och för det mesta tränar jag med barndomsvännerna Michael, Niclas och Rickard. Det är en bra kombination att hålla på i skogen och i gymmet.
Jag försöker att spendera så mycket tid som möjligt hemma i föräldrahemmet i Kalknäs, både
att hälsa på och att hjälpa till på gården. Alf har alltid nya och roliga projekt på gång, om inte så
drarjag igång något nytt projekt. Det projekt som vi håller på med just nu, förutom veden, är renovering av sovrum och vardagsrum. Efter det blir det en utbyggnad av bron på husets framsida,
samt ett garage. I mitt tycke, så skulle ordningen ha varit tvärtom, men det är som med regeringen;
det är mamman i hushållet som bestämmer.
Denna sommar har jag lagt ner extra tid på att åka på olika cruisingar, eftersom mamma och pappa har skaffat en Oldsmobile Royale 1979, med en fin och härlig V8:a i. Kramfors cruising, Ö-viks
cruising och Viksjö cruising är några av de ställen vi varit på.
Jag kommer alltid att vara en Undromsbo, även om jag bor i Sollefteå, och det är
inget jag någonsin kan komma ifrån. Jag känner alltid glädje och frihet när jag är ute på
landet och har nära till älven, skogen och vännerna. Det kommer en dag då jag
kommer att flytta tillbaka till Undrom för att få den där härliga frihetskänslan
varje dag när man vaknar till en ny dag. Om det blir vid vatten eller i skogen som
jag kommer att bo får tiden utvisa, men det skulle vara härligt att få ha en större gård med tillhörande skog. En gång Undromsbo, alltid Undromsbo!

Jens Stenström, Sollefteåbo med hjärtat kvar i Boteå
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