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Nationaldagsfirande
på Kalknäs skola

Nationaldagsfirandet på skolan gav mersmak. SIDAN 6

Afrikanerna uppskattade besöket i Boteå.
SIDAN 22

Den 18:e augusti ordnade BoteåparUndroms Närlivs har sedan i våras legat ute för för- lamentets butiksråd en speciell dag
säljning på Blocket och ovissheten, när det gäller butikens till stöd för Undroms Närlivs. Många
framtid, är idag stor. I det stora hela är det byborna själva kom och uttryckte en önskan om att
som avgör om butiken ska bli kvar eller inte.
få ha kvar butiken. SIDORNA 3-5
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Boteå fick finfrämmande
från Zimbabwe
.
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Paul och Karin Sköld håller
till i Väst-Para.
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Boteå lockar till sig en
hel del sommargäster

SIDAN 12

älkommen att ta del av ännu ett fullmatat nummer av Botebladet, Boteås
egen tidning!
Så länge folk kan minnas, så har det
funnits åtminstone en butik i bygden. För
omkring 60 år sedan fanns det så många
som tio butiker i närområdet (se Botebladets vinternummer 2008 på www.botea.se).
Att det i framtiden kommer att finnas
en butik i bygden är långt ifrån en självklarhet och det är bygdens folk som själva
avgör detta. Att ha en butik handlar så
mycket mer om än att kunna göra sina inköp på hemmaplan. Tillgången till en affär
i byn påverkar även människors beslut att
båda flytta till bygden och att stanna kvar
i dito. Det påverkar likaså priser på fastigheter och det påverkar miljön.
Boteåparlamentets butiksråd uppmanar varje hushåll i bygden att handla för
minst 500 kr per månad i Undroms Närlivs. Låt säga att priserna i butiken är t ex
10% högre än i stan (vilket skulle innebära
en merkostnad på 50 kr/månad vid inköp
för 500 kr ), så torde väl det vara en ganska
modest summa för att kunna få behålla en
livsmedelsbutik i närområdet. Dessutom är
det ju inte helt gratis eller miljömässigt rekommendabelt att åka och handla i t ex Nyland eller Sollefteå. Det tål att tänka på...
Nästa nummer av Botebladet kommer
ut vecka 49-50 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

31
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 29/11 2018
Notera detta datum
i Din planering!
ag har bott vid en landsväg i hela mitt liv…Så börjar en gammal
visa som ibland brukar dyka upp på radio eller TV. Nu kan
man kanske inte riktigt kalla Björksjövägen för landsväg, den
klassas nog mer som en grusväg, eftersom en landsväg verkar
ska vara en tvåfältsväg om man Googlar på ordet. Jag gjorde ett tioårigt gästspel i Sundsvall, med E4:an och casinot som närmaste granne. E4:an räknas ju inte heller som landsväg, utan oftast som motorväg, eller 2+1-väg. Det blev lite krångligt det här, nästan ett problem. Hur ska jag fortsätta nu? Jo, på tal om problem, det var just
i Sundsvall som mina livs största problem kom in i mitt liv. Det låter
kanske dramatiskt, men jag kan lugnt säga att det är de roligaste
problemen i mitt liv. Jag får till och med betalt för att skapa dem.
Hmm, låter det underligt!? Låt mig förklara! Jag har under hela mitt
liv varit tekniskt intresserad och när jag var liten var det många leksaker som föll offer för min nyfikenhet. Sedan, när jag blev äldre,
fick jag börja sommarjobba och då blev nästa anhalt min brors hydraulikfirma, Nordén Hydraulic AB, i Sollefteå. Där fick jag försöka lösa och fixa problem hela dagarna och det var skoj och lärorikt.
Flytt till Sundsvall blev det när jag började studera elektronik vid
Mitthögskolan. Där fick jag ofta sitta och lösa matematiska problem
eller konstruera en teknisk lösning för att lösa ett problem. I slutet av mina studier var det en studiekamrat, som jobbade på ett lokalt företag, som undrade om jag skulle kunna hoppa in och hjälpa
till med deras nästa anläggning. Det lät ju spännande, så jag tackade
ja och hängde med på bygget. Anläggningen som byggdes var Boda
Borg Irland och företaget han jobbade för var Boda Borg i Torpshammar. Boda Borgs historia, med ”Sinnesslöanstalt” m m, har stått att
läsa i tidningarna som en följetong under sommaren. Boda Borg idag
är ett sorts äventyrshus där man, som besökare, i alla åldrar jobbar
i grupp för att lösa både kluriga och fysiska problem. Och det är just
de problemen som jag jobbar med idag, både med support till våra
anläggningar samt skapande av nya problem och utmaningar. Idag är
det mycket skratt på Boda Borg, både i Sverige, Irland och USA (nio
stycken totalt) och det känns kul att få vara med att skapa de skratten. Jag kan därmed stolt säga att jag är en problemmakare, på jobbet i alla fall. Och till sist och det bästa; att jag idag kan sitta vid min
landsväg (läs grusväg) i Björksjön och trycka på lite knappar, rita några linjer och ett problem är då skapat. För idag behöver inte kontoret
ligga centralt i Stockholm eller i en annan stor stad, utan det funkar
lika bra med Björksjön. Och när arbetsdagen
är slut, då kan man ta en tur ner till Björksjöbadet för ett svalkande dopp. Eller om vintern
har kommit; så tar man skotern på tur på våra
fina skoterleder. Känner man för motion; så
tar man på sig skidorna och tar en tur i naturen
eller på elljusspåret. Ja, jag trivs vid min grusväg i Björksjön!

Christian Omberg, Björksjön
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Conny Borg och Mary Arevalo hoppas fortfarande på en positiv framtid för Undroms Närlivs.

Sviktande kundunderlag gör att Undroms
Närlivs går en osäker framtid till mötes
Butiksinnehavarna har börjat fråga sig själva om de är de rätta personerna att driva butiken vidare
maj firade Undroms Närlivs ettårsjubileum med stort tårtkalas (se Botebladets sommarnummer
2018 på www.botea.se). Ganska kort därefter var det säkert många Boteåbor som satte morgongröten i halsen när man fick se och höra om att butiken hade lagts ut för försäljning på Blocket.
Beskedet väckte givetvis både frågor och oro bland många bybor, eftersom vikten av att ha en bybutik intimt hänger samman med möjligheten till en levande bygd.
Jag får mig en pratstund med butiksinnehavaren Conny Borg, som berättar att han, som en följd
av Blocketannonsen ifråga, fick en hel del påstötningar från kunder med en undran om butiken var
på väg att läggas ned. Conny fick då förklara att så inte var fallet.
Conny berättar att förra höstens och vinterns låga omsättning egentligen borde ha inneburit dödsstöten för butiken och att det var då som han, och hustrun Mary, började fundera på om de kanske inte
är de rätta personerna till att kunna vända butikens, sedan länge, nedåtgående trend. ”Vi har verkligen
försökt att hålla så låga priser som möjligt och att ha ett bra sortiment, genom att lyssna på kunderna så mycket som vi kan, men tyvärr är det omöjligt att kunna konkurrera med dom större
butikerna”, konstaterar Conny lite uppgivet. Till detta kommer givetvis det stora inkomstbortfall
när det handlar om de osålda varor som man emellanåt tvingas att kasta. ”Faktum kvarstår att det
inte går att driva en butik med förlust någon längre tid!”, konstaterar han vidare.
Ett litet ljus i mörkret tycker dock Conny att Butiksrådet, med Mikael Holmsten i spetsen, är. Just
detta att man har lyft frågan om butiken skapar förhoppningsvis ett samtal om dess framtid och att
fler känner ett engagemang för att butiken ska kunna bli kvar, oavsett vem som driver den i framtiden.
Vissa kunder gör huvuddelen av sina inköp i Undrom, vilket Conny är väldigt tacksam för. ”Det
var dom trogna kunderna som gjorde att vi överhuvudtaget klarade oss igenom förra hösten och
vintern”, berättar Conny och poängterar samtidigt att det är bättre att man handlar något än ingenting
alls. Att butiken även fyller en viktig social funktion får jag bekräftat av det samtal om fotboll som
äger rum när Conny går ifrån för att betjäna några kunder. Om alla verkligen hjälps åt, så borde det
finnas en god möjlighet att kunna behålla butiken i Undrom!
av Rolf Ronestjärna
3

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Det nya butiksrådet består idag av Anton Eriksson, Mikael Holmsten och Lars Axelsson.

Boteåparlamentets butiksråd slog
ett extra slag för Undroms Närlivs
De flesta Boteåborna verkar vilja att det ska finnas en butik i Undrom

Tommy Åhlin, Törsta:
- Det har alltid funnits
minst en affär i bygden
och det är jätteviktigt
att butiken blir kvar!
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Paula Gradin Lundvall, Undrom: - Vi måste ha kvar butiken för att
bygden ska kunna leva
vidare!

Stig Sandin, Undrom:
- Närheten till att kunna handla är ovärderlig och butiken är också
en motor i hela bygden!
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oteåparlamentet har under ganska många år haft ett butiksråd med inriktning att kunna vara en länk mellan butiken i Undrom och byinvånarna och vara ett stöd och bollplank för butikens ägare. På sistone har dock detta butiksråd varit vilande och med anledning av att bybornas köptrohet sjönk, i samband med förre ägarens misskötsel av butiken och när de nuvarande
ägarnas tankar på att sälja den blev kända, så kände Mikael Holmsten att han ville göra något för att
säkerställa att det finns en matbutik i bygden. Sagt och gjort, med Boteåparlamentets välsignelse
skakade han därför liv i det vilande butiksrådet och med sig på vägen fick han även Anton Eriksson

Carole Gillis, Undrom:
- Butiken är viktig för
alla, men speciellt för
dom äldre med transportproblem!

Ulf Melander, Undrom:
- Butiken är guld värd
och måste bli kvar, för
personligen gör jag mina flesta inköp där!

Ulla Bolin, Stöndar:
- Bygden behöver en butik för att kunna leva och
det är en mötesplats för
dom som handlar där!

Lars Vikner, Solum:
- Om butiken försvinner, så påverkas även
skolans existens och även
huspriserna i bygden!
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och Lars Axelsson. För den som kanske inte vet
vem Mikael Holmsten är; så är han född och uppvuxen i bygden, var ordförande i Undroms IF:s
fotbollssektion i nästan 20 år och är idag frontfigur i gruppen Holmsten Trio, som brukar anordna cafékvällar i Sunnersta Folkets Hus.
Som en första insats gjorde butiksrådet ett
utskick till bygdens hushåll, där man inbjöd byinvånarna att komma till butiken för att bl a träffa det nya butiksrådet och för att förhoppningsvis
även handla, en satsning som ägde rum lördagen
den 18:e augusti. På plats fanns även Hildas Träd- Malin Bodin sålde och visade upp cyklar.
gård, Boteå Event med en hoppborg för de minsta, Boteå Skoterklubb med fotoutställning och
tipsfrågor, Malin Bodin med cyklar till salu och
politiska partier i form av Centerpartiet och Västra Initiativet.
Jag fick mig en liten pratstund med Mikael
Holmsten, som visade sig vara mycket nöjd med
utfallet av dagen. ”Det här blev över förväntan
och det dök upp mer folk än vad jag hade räknat med. Första steget är att få tillbaka ortsbefolkningen och att få oss att göra åtminstone
delar av våra inköp i Undrom, så att butiken Boteå Event ställde upp med en hoppborg.
kan leva vidare, oavsett vem som driver den.”
Enligt de beräkningar som Mikael har gjort,
så skulle det vara tillräckligt om samtliga hushåll
handlade för minst 500 kr i månaden för att butiken åter skulle kunna blomstra och förhoppningsvis bli kvar. För att uppmuntra till detta har butiksrådet tagit fram ett kort, som finns i butiken, där
kundens inköp noteras. När man sedan har handlat för 500 kr, så omvandlas kortet till en lottsedel, som är med vid en offentlig lottdragning
som äger rum sista lördagen varje månad.
av Rolf Ronestjärna Representanter för lokala politiker fanns på plats.

Anette Karlsson, Subbersta: - Att ha nära till
en affär är viktigt och
butiken i Undrom är också en samlingspunkt!
5

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Camilla Norlander och Emily Holmsten erbjöd ridturer vid nationaldagsfirandet i Kalknäs.

Lyckat nationaldagsfirande
ägde rum på Kalknäs skola
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ationaldagsfirande i Boteå lär inte, till
dags dato, ha varit speciellt vanligt förekommande. I alla fall har, i så fall, det tidigare eventuella firanden undgått Botebladets utpräglade fosterlandsvän. Den 6:e juni (passande
nog) var det dock något av en premiär för nationaldagsfirande på Kalknäs skola i Undrom. Firandet, som arrangerades av lärare, elever och föräldrar, blev en veritabel succé, bl a beroende på ett
strålande sommarväder. En hel del bybor, och även
en del utomsocknes, som hade slutit upp, kunde Kalknäseleverna idkade en del försäljning.
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Vädrets makter var nådiga vid premiärfirandet av nationaldagen på Kalknäs skola

En hel del Boteåbor lockades till Kalknäs skola för att fira nationaldagen tillsammans.
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Hoppborgen var ett populärt tillhåll för barnen.

Sunnerstabon Maria Jönsson sålde växter.
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Peter Sjögren hade hand om pilkastningen.
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Jeanette Westlund ledde i nationalsången.
Kantor Eva Rosell ledde Tuttifruttikören.
bl a botanisera bland mängder av loppisbord, köpa lotter, köpa växter, kasta pil, ta sig en ridtur och
leka i hoppborgen som ställts upp av Boteå Event.
Det bjöds även på uppskattad underhållning, i
form av Tuttifruttikören, och dessutom gavs de församlade möjlighet att stämma upp i gemensam
sång i samband med att Du gamla, du fria spelades. Det kändes faktiskt lite högtidligt.
Sammanfattningsvis torde de flesta närvarande
säkert vara överens om att det var ett väldigt trevligt och lyckat arrangemang. Förhoppningsvis var
det inte sista gången som nationaldagsfirande ägde
rum på Kalknäs skola...
av Rolf Ronestjärna Magnus Nordenmark köpte lite lotter.

Malin Bodins prylar intresserade det yngre gardet.
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Malin Bodin passade på att meka cykel i samband med Butiksrådets satsning utanför butiken.

Cykelintresset blev en terapi
för Malin när hon blev svårt sjuk
I väntan på att kunna återuppta fotbollen så odlar Malin Bodin sitt cykelintresse
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e flesta av bygdens ungdomar brukar flytta från bygden för studier eller arbete. En som dock
har blivit bygden trogen är Undromstjejen Malin Bodin, som har funnit sin plats på jorden
i det lilla trevliga huset strax intill Bohedsvallen i Undrom. Malin, som vid ett par tillfällen
tidigare har porträtterats i Botebladet via sina tränaruppdrag i två svenska landslag (se Botebladets
sommarnummer 2007 och höstnummer 2015 på www.botea.se), berättar inledningsvis att hon tillbringade sina skolår på Kalknäs skola, Vallaskolan och GB-skolan. Efter avslutade gymnasiestudier

Malin Bodin har just nu en hel del renoveringsprojekt som står och väntar på att bli fixade.
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fick hon jobb på dåvarande dagcentret i Rödsta och kom att jobba inom s k daglig verksamhet i ca
tio år. Därefter fick hon in en fot i skolvärlden och idag jobbar hon på Vallaskolan som personlig assistent och på skolans fritids för särskolebarn.
Malin bor, som tidigare nämnts, granne med Bohedsvallen. Valet av bostad var väl kanske inte en
högoddsare, med tanke på att hon i princip är uppvuxen på byns fotbollsplan. Redan som liten började hon nämligen att sparka boll i Undroms IF:s barn- och ungdomsfotboll och i tonåren förde intresset henne vidare till spel i Bollstabruk och det blev även en säsong i Härnösand innan hon slutligen hamnade i Remsle UIF. I början var Malin både utespelare och målvakt, men med tiden kom
det enbart att handla om målvaktsspel för henne.
De tre sista åren har Malins fotbollskarriär varit kantad av skador och i fjol blev det endast ett tiominuters inhopp i den allra sista seriematchen. ”Jag har verkligen levt för idrotten och mitt mål
är att jag ska kunna komma tillbaka”, säger hon. I vintras hände dock något som gjorde att hennes så efterlängtade comeback har fått skjutas ytterligare på framtiden. Efter att under hösten ha
haft allvarliga problem med sin hälsa, fick Malin nämligen besked om att hon hade drabbats av cancer i ändtarmen. På detta följde operation, strål- och cellgiftsbehandling. Som en följd av sjukdomen
tvingades hon dessutom att genomgå en nödvändig stomioperation. När jag frågar henne om det inte
känns lite för närgånget att vara så öppenhjärtlig om detta i artikeln, så svarar hon att hon istället
tycker att det är bra att folk får reda på vad som har hänt så att de slipper undra. ”Jag har gott hopp
om att kunna bli helt återställd. Jag känner mej även bekväm med min nya situation och jag tror
inte att det kommer att förändra mitt liv i nån större omfattning”, konstaterar hon.
Vi sitter på trädgårdsmöblerna, ute på Malins gräsmatta och samtalar, och nästan oavsett var man
vänder blicken, så ser man tydliga spår på det som har upptagit hennes tid och engagemang under
hennes sjukdomstid; nämligen hennes stora cykelintresse. ”Jag har alltid haft ett intresse för cyklar, men förra sommaren tog jag mitt intresse till en helt ny nivå”, berättar hon. ”Och i år har intresset formligen exploderat, eftersom jag har haft mer tid, på grund av sjukdomen, och för att
det framför allt har varit en terapi för mej. Jag kan säga att cyklarna har varit lite av en räddning för mej”, fortsätter hon. Hennes cykelintresse tar sig bl a i uttryck i det att hon renoverar gamla
cyklar, som hon säljer vidare, och att hon fixar och rustar upp cyklar på beställning. ”Jag tycker
att vissa gamla och rostiga cyklar är så oerhört vackra och jag vill inte att gamla cyklar ska slängas
utan istället komma till användning igen”, förklarar hon med märkbar värme i rösten.
av Rolf Ronestjärna

Malin Bodins stora kärlek till speciellt gamla och rostiga cyklar går inte att ta miste på.
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Lena och Eva Mossberg har så sakteliga börjat att renovera fastigheten både in- och utvändigt.

Lena och Eva Mossberg stormtrivs
med sin nya tillvaro i Kalknäs
Parets önskan om ökad livskvalitet infriades i samband med flytten till Boteå
oteå fortsätter att vara en inflyttningsbygd och Botebladets redaktör brukar formligen hoppa
av lycka varje gång när han får tillfälle att göra ett besök hos de personer som är nya i bygden. Lena och Eva Mossberg, som har varit ett par i tolv år, är några av de som anslutit sig
till bygemenskapen i år och jag har förmånen att få göra ett besök hos dem en kväll alldeles i slutet av
augusti. Inledningsvis gör vi en liten tur på tomten och tittar bl a till hönsen, som fått en rejäl nätbur
efter upprepade påhälsningar av en räv. Därefter går vi in och slår oss ned vid köksbordet.
Eva berättar att hon är uppvuxen på en lantgård i Lästringe utanför Nyköping. Efter skolan började hon som smedlärning och har sedan dess i huvudsak jobbat som svetsare. Lena, i sin tur, berättar att hon är uppvuxen i Vårby, en av Stockholms förorter. Efter skolan kom hon att jobba några år
på ett bageri och därefter jobbade hon ca 13 år inom barnomsorgen och ett par år inom hemtjänsten.
Efter det jobbade hon i ca åtta år som föreståndare på en skola/behandlingshem i Järna. ”Det var ett
väldigt stressigt jobb och det föll sej inte bättre än att jag gick in i väggen”, berättar hon. Efter att
ha fått diagnosen fibromyalgi mynnade det hela ut i en sjukpensionering för henne.
Lena och Eva berättar att de under flera år hade pratat om och upplevt att de ville komma bort från
storstadens stress och det tuffa klimat som råder där och på så sätt få en bättre livskvalitet. ”Och det
känner vi att vi har fått nu och det är fantastiskt!”, utbrister de båda. Efter att ha tittat på hus i Bollsta, Forsmo och i Ö-vikstrakten, så fastnade de till sist för det lilla charmiga huset och de vackra omgivningarna i Kalknäs.
I mitten av februari gick flyttlasset från Norrtäljetrakten till Boteå och bara några dagar efteråt
hade Eva fått jobb som svetsare på varvet i Docksta. Med sig i flyttlasset hade de 17 höns och två
hundar. I dag består djurbeståndet av 13 höns och tre vakthundar; i form av chihuahuaorna Dogge,
Sigge och Elsa. Hundarna, tillsammans med hus och gård, är Lena och Evas stora intressen och de
tar även gärna en tur med sin husvagn när det passar. På frågan om hur de trivs, så svarar de unisont: ”Vi trivs jättebra med lugnet, vidderna, grannarna och det fantastiska ljuset! Och så känner vi oss trygga här!”
av Rolf Ronestjärna
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Paul och Karin Sköld uppskattar verkligen att få tillbringa somrarna i sin hemtrevliga timmerstuga.

Karin och Paul Sköld har lite
av sitt andra hem i Väst-Para
Boteåbygden har en väldigt stor plats i de båda Örnsköldsviksbornas hjärtan
å och då råkar Botebladets redaktör stöta ihop med personer som visar sig vara sommargäster
i bygden. I fjol sommar mötte han sommargästerna Karin och Paul Sköld på hembygdsgården
i Para och fick då ett halvt löfte om en framtida intervju, ett löfte som kom att infrias ganska exakt ett år senare.
Mor och son Karin och Paul Sköld, som till vardags har sin hemvist i Örnsköldsvik, berättar inledningsvis att de brukar försöka tillbringa så mycket tid som möjligt vid sitt sommarställe i VästPara. Karin berättar vidare att hon föddes och växte upp på granngården och att en bit mark styckades av, i samband med att gården såldes 1980, för att Karin och hennes make skulle kunna bygga
ett sommarhus där. Året därpå stod huset klart och sedan dess har familjen tillbringat en ganska stor
del av somrarna (och har även gjort frekventa besök under resten av året) där. Karin berättar att
hon tillbringade sina skolår i Para skola och att hon därefter kom att bo och jobba i Sollefteå och
Östersund i omgångar. 1956 flyttade hon till Örnsköldsvik och med tiden blev det giftermål, som
kom att resultera i två barn. Karin kom under hela sitt yrkesverksamma liv att jobba inom vården.
Paul, i sin tur, står efter ca 30 år på Hägglunds just nu till arbetsmarknadens förfogande.
När Karin och Paul kommer till Väst-Para handlar det för det mesta om att koppla av, även om
skötsel och underhåll av hus och tomt givetvis ibland står på programmet. Jag blir lite nyfiken över
Sollefteå Stadsnäts skylt vid tomtgränsen och Paul förklarar att huset, vid en eventuell försäljning
blir mer lättsålt om det finns bredband indraget. Att hembygdsgården i Para betyder mycket för de
båda går inte att ta miste på. ”Vi är väldigt tacksamma för hembygdsgården och dit åker vi så
ofta vi kan. Den innebär nåt positivt för både oss och för hela bygden”, konstaterar de och Karin
berättar att gården betyder extra mycket för henne eftersom hon tillbringade mycket tid där under
sin uppväxt, eftersom hennes faster och farbror, Anton och Elin Sedin, ägde gården på den tiden.
”Jag älskar verkligen min hembygd och jag längtar alltid hit. Jag brukar bli alldeles varm inombords när vi passerar förbi Grillom och vi börjar närma oss Väst-Para.” Efter intervjun slår vi
oss ned ute i trädgården, där Karin har dukat fram fika.
av Rolf Ronestjärna
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Björn Krestesen i Häggbränna är utan tvekan en av bygdens mest etablerade konstnärer.

Bygdens konstnärer fick möjlighet
att visa upp sig på konstrundan

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

elgen den 25-26:e augusti invaderades
formligen bygden av konstintresserade.
Anledningen till denna invasion var den
konstrunda som Sollefteå Konstförening anordnade i kommunen.
Efter ett tips beslutar sig Botebladets konstexpert att undersöka saken närmare och upptäcker
då att det finns en mängd olika konstnärer i bygden,
speciellt på Häggbrännavägen där tre konstnärer
huserar bara hundratalet meter ifrån varandra. Tacksamt nog har konstföreningen tagit fram en kar- Lena Birkstens tavla föreställer Överlännäs kyrka.
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Sollefteå Konstförenings konstrunda lockade mängder av besökare till bygden

Björn Krestesen berättade om sig själv och sitt måleri för de intresserade konstrundebesökarna.
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Keramikern Lisbeth Eriksson visade besökarna hur det går till att dreja en skål.
ta där samtliga konstnären finns inprickade.
Först går min färd till Väst-Para, där Undromssonen Emil Holmsten har samlat några av sina
konstnärsvänner och själv visar upp sin växande
konstsamling. ”Jag var på konstrundan i fjol och
kände att jag själv ville vara med och bidra i år,
eftersom jag har många konstnärsbekanta”, förklarar Emil. ”Nästa år siktar jag in mej på att
kunna erbjuda både fika och lunch”, fortsätter
han. På plats visar fotograf Anton Östlund, från
Sollefteå, sina fotografier och det faktum att han
har hängt dem på trädstammar är lite kul. Stig Bäcklin, från Stockholm, visar, i sin tur, upp sina orgi- Anneli Nowén producerar bl a textilier.
nella blyertsteckningar.
Därefter styr jag kosan mot Häggbrännavägen och besöker i tur och ordning keramikern Lisbeth Eriksson, konstnären Miriam De Vincenti
och slutligen konstnären Björn Krestesen. Längs
vägen står mängder av bilar parkerade och en del
väljer även att promenera mellan de olika anhalterna. Avslutningsvis besöker jag textilkonstnären Anneli Nowén, i f d Björkå småskola, och konstnären Lena Birksten i Holm. Efter fyra timmar är
jag tillbaka hemma, utmattad efter alla nya intryck,
och kan bara konstatera att det finns oerhört mycket talang i bygden.
av Rolf Ronestjärna Några exempel på Miriam De Vincentis konst.

Emil Holmsten flankerad av fotografen Anton Östlund och konstnären Stig Bäcklin.
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Motiven på Inger Ekmans tavlor är för det mesta föreställande med vissa abstrakta inslag.

Grillomsbon Inger Ekman har
ett växande målarintresse
otebladet har gång på gång kunnat konstatera och berätta att det bor ovanligt
många kreativa och talangfulla människor i Boteå med omnejd. En av dessa är Grillomsbon Inger Ekman, som Botebladets redaktör stämt träff med på hembygdsgården i Para
i samband med att han och familjen står för underhållningen där i början av augusti.
Inger berättar att hon föddes och växte upp
i Härnösand och att hon 2000 tog över föräldrarnas hus i Grillom, som i sin tur hade haft det
som sommarhus efter att de tog över det efter
Ingers morföräldrar; Algot och Margareta Callin, som haft huset sedan 1920-talet. Ganska direkt, efter flytten till Boteå, gick Inger en undersköterskeutbildning och började därefter som vikarie på Vallänge hemtjänst, där hon med tiden
även fick fast anställning.
”Redan som barn tyckte jag om att rita och Först i år har försäljningen av tavlor börjat ta fart.
14
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Konstnären Inger Ekmans målarintresse tog fart först i vuxen ålder
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måla, men det var först 2010 som
mitt målarintresse tog fart på allvar”, berättar Inger. Med tiden
började hon att måla regelbundet,
via ett par olika studieförbund, och
de sista åren har hon även haft
möjlighet att få ställa ut sina alster, bl a på Konsthantverkshuset
på Mannaminne, Sollefteå Bibliotek, Ångermanlandsgården och
Fik i Butik i Björkå. I år har hon
dessutom haft förmånen att få sälja en del tavlor, som alltid säljs inramade, och det tycker hon känns
extra roligt. ”Det känns alltid bra
att få lite uppskattning!”, konsta- Ingers fågelmotiv har börjat uppmärksammas av omgivningen.
terar hon glatt. Inger berättar att
hon mestadels målar akvarell, men
att det också blir en del akryl. Motiven på hennes tavlor är för det
mesta föreställande med vissa abstrakta inslag. ”Jag vill och hoppas att min konst ska förmedla
känslor”, förklarar hon och fortsätter: ”Nyligen har jag dock upptäckt det roliga med att måla hus
och natur och i framtiden skulle
jag gärna vilja utveckla mitt måleri och få ytterligare inspiration via olika målerikurser!”
av Rolf Ronestjärna Inger har nyligen upptäckt det roliga i att måla hus och landskap.

Inger Ekman var en av flera målare som i sommar visade upp sina tavlor på hembygdsgården i Para.
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Marléne Fahlén

Kärleken fick Törstabon Marléne Fahlén att bli kvar i Boteå
I detta nummer av Botebladet möter vi Törstabon Marléne Fahlén
å min förfrågan om Törstabon Marléne Fahlén kunde
tänka sig att låta sig intervjuas i Botebladet, fick jag som
svar ett vänligt men bestämt nej. Bara någon dag senare
hörde hon dock av sig och berättade att hennes barn hade lyckats att övertala henne att ställa upp för en intervju. Vårt möte fick dock skjutas på framtiden, eftersom jag redan hade hunnit fråga en annan person.
När jag ringer upp Marléne, för att bestämma en tid då vi

FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
- Jeans.
Sån är jag:
- Jag tror att jag är ganska
omtänksam och jag ställer
gärna upp för andra.

Tre föremål jag skulle ta med
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Tre
föremål jag skulle ta
mSågverketdarbete
med
till en öde ö:
vävstolen.
- Korsord, penna och tandborste.

Marléne och Bosse har skapat ett sommarparadis i Tannsjön.
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jag träffar
barnbarne..
Jag
blir glad
när:
- Det går bra för barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Någon jag gärna vill träffa:
- Min pappa.

kan träffas, säger hon att det måste ske uppe i hennes och maken Bosses sommarstuga i Tannsjön,
eftersom det är där de brukar hålla till under större delen av sommarhalvåret. Väl på plats förstår jag
genast varför stugan i Tannsjön är deras sommarparadis.
Marléne berättar inledningsvis att hon föddes på Örnsköldsviks lasarett 1949. Uppväxtåren
tillbringade hon, tillsammans med föräldrarna William och Rakel Edström, i Skorsebacken i Arnäsvall. Pappa William, som härstammade från Ö-vik, jobbade som kommunalarbetare, medan mamma
Rakel, som kom från samhället Töjby (ca fem mil söder om Vasa), jobbade som taxitelefonist. Med
åren kom familjen att även utökas med två söner.
Något år innan Marléne skulle börja skolan flyttade familjen till en lägenhet i Ö-vik. ”Eftersom
mamma och pappa jobbade fick jag i princip klara mej själv”, minns Marléne. Fritiden, under uppväxtåren, kom sommartid mest att handla om ”bad och bus” och vintertid var skidåkning en uppskattad och vanligt förekommande aktivitet. Under några år tävlade hon även aktivt för Hägglunds
IF och karriären kröntes med en bronsmedalj i stafett vid distriktsmästerskapen i Sollefteå. Men i
tonåren ebbade dock hennes skidintresse ut. ”Det var roligt att tävla, men alltför jobbigt att träna”,
sammanfattar Marléne sin framgångsrika men korta skidkarriär. Efter sju år i folkskolan fick Marléne
sommarjobb i kiosken/cafét i Själevad och endast 14 år gammal flyttade hon hemifrån, närmare
bestämt till Domsjö, där hon hade fått jobb i Hägges bageri, där hon kom att paketera kakor i ett år.
16 år gammal, närmare bestämt 1966, tog Marléne ett beslut som kom att förändra hennes liv.
Hon ansökte nämligen och kom in på Stöndars Lanthushållskola i Undrom och hann inte mer än
komma dit förrän hon råkade stöta ihop med Offerspojken Bosse Fahlén. Genast uppstod ljuv
musik och det dröjde inte länge förrän de hade växlat ringar. Efter den sex månader långa utbildningen
hann Marléne med att jobba som barnflicka i Sollefteå, hjälpa till i en familj i Undrom och jobba
som semestervikarie på Vemyra ungdomshem i Sollefteå. 1968 gjorde Marléne och Bosse slag i saken och gifte sig (nu i sommar har de förresten firat 50-årig bröllopsdag) och ganska direkt köpte
och flyttade de in i det hus i Törsta, i vilket de har bott i sedan dess. Senare samma år föddes dottern
Susanne, som idag bor i Kramfors, är gift, har fyra barn och tre bonusbarn och jobbar som skadereglerare hos Folksam. 1971 föddes dottern Camilla, som bor i Ullånger, är gift, har två barn och som
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forts. nästa sida

Finnstövaren Kvicken är en kär familjemedlem för Marléne och Bosse Fahlén.
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jobbar på ICA i Ullånger. Där jobbar och bor även lillasyster Anna-Karin, som kom till världen
1973, är gift och har fyra barn. 1979 utökades familjen med dottern Malin, som bor i Göte-borg, har
sambo och ett barn och som jobbar som butikschef på en klädaffär i staden. 1981 fullända-des
slutligen familjelyckan med dottern Jane, som bor i Boteå tillsammans med sambo och två barn
och som jobbar som samordnare på kommunen.
När man ska summera Marlénes yrkeskarriär, så kanske man kan skönja ett intresse för människor
och trädgård hos henne. Under åren 1974-1985 kom Marléne att jobba i köket, städet och serveringen
på Gålsjöbruk. 1986 gick hon en ettårig sjukvårdsutbildning i Sollefteå och därefter det sista året
på undersköterskeutbildningen. Därpå gick hon en halvår lång fotvårdsutbildning i Sundsvall och
fick därefter ett vikariat på fotvården i Sollefteå. Efter det tillbringade hon 3½ år på lantbruksgymnasiet i Nordvik, för att sedan komma att jobba ett par år på handelsträdgården i Nyland. Några år
in på 2000-talet hamnade hon slutligen inom vårdsvängen i det att hon började jobba i köket på Vallänge särskilt boende. Där blev hon kvar fram till nu i sommar då hon, efter några års fördröjning,
bestämde sig för att gå i pension. Nämnas bör också att Marléne, efter avslutad fotvårdsutbildning
i slutet av 1980-talet, startade firman Fotakuten, som hon har drivit på hobbybasis sedan dess.
Marléne och jag sitter på ett litet trädäck, framför den egenhändigt uppförda bastun, och från
trädäcket leder en trätrapp ned mot en båt- och badbrygga och den glittrande sjön. Marléne berättar
att sommarstugan, som de har haft i 17 år och som de har byggt upp och även utökat med ytterligare
husdelar, är hennes och Bosses absolut största intresse. Där tillbringar de, som tidigare nämnts,
större delen av sommaren och även ledig tid resterande del av året, då även pimpelfiske och skoteråkning brukar stå på programmet. Som parentes kan nämnas att Marléne, ända sedan Boteå Skoterklubb bildades 2004 och fram tills i fjol, var vice ordförande i föreningen. Under några år var hon
dessutom ordförande i den lokala avdelningen i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Under sin levnad har hon även haft ett intresse för samhällsfrågor och har varit politiskt aktiv på både
lokal och kommunal nivå. Utöver intresset för sommarstugan, så står de fem döttrarna och deras
familjer givetvis högt i kurs. Till dags dato har hon och Bosse också kunnat glädja sig åt 13 barnbarn
och fyra barnbarnsbarn. Marléne berättar vidare att hon gärna även kopplar av med att lösa korsord
och Sudoku. ”Du och dina korsord, brukar Bosse säga”, berättar hon och skrattar glatt.
Avslutningsvis konstaterar Marléne att hon har trivts med att bo i Boteå. ”Samma år som vi gifte
oss fick Bosse erbjudande om ett jobb i Malmö, men jag har aldrig behövt ångra att han tackade
nej till jobbet och att vi blev kvar i Boteå.”
av Rolf Ronestjärna

Ett av Törstabon Marléne Fahléns största intressen är att slå sig ned med ett korsord.
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Kallelse till

Byating

Söndagen den 28 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 2018 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.

Just nu finns det ett antal lediga lägenheter (varav en 5:a) på
f d pensionärshemmet i Undrom. Vid intresse kontakta Risto
Rundgren på telefon 070-204 13 11 för mer information. Dessutom finns det just nu en ledig lägenhet i annexet på Vallänge.

Bland annat är lägenheten på bilden ledig.

19

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Ulla Britt och Rolf Wiksten var två av alla de Boteåbor som var med och röstade i Parlamentsvalet.

Tre nya ledamöter röstades in
i Boteåparlamentet
Boteåparlamentet, bygdens byalag, vill vara med och bidra till att bygden utvecklas
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al till Boteåparlamentet har ägt rum. Efter en stadgeändring beslutade nyligen Boteåparlamentet, i hopp om att kunna nå fler bybor, att genomföra sitt val samtidigt som valet till riksdag, landsting och kommun äger rum. Tidigare år har man genomfört valet utanför butiken
i Undrom, vid Valborgsmässofirandet på Rixdan
och vid några tillfällen vid Valborgsmässofiranden på stranden i Undrom. Den här gången höll
man alltså till vid vallokalen på Rixdan, vilket medPer-Erik Bergstrand, Björksjön*
förde att tidigare års valdeltaganden överträffades
Lars Blomén, Grillom
med råge. Totalt 174 personer röstade och samNicole Broekema, Offer*
manlagt tre nya personer valdes in i Parlamentet.
Alexandra De Wall, Törsta (suppleant)
av Rolf Ronestjärna

Pia Hedberg och Eva & Göran Hällström räknade rösterna.
20

Sune Enroth, Arlom (suppleant)
Peter Gustafsson, Törsta (suppleant)
Pia Hedberg, Holm
Ulf Lhådö, Grillom
K G Långberg, Offer (suppleant)
Magnus Nordenmark, Sunnersta
Ilona Nilimaa, Undrom (suppleant)
Tobias Nilimaa, Undrom (suppleant)
Rolf Ronestjärna, Undrom
Anne Ståhl Sellin, Undrom*
Ingrid Viking, Kalknäs
Lena Zetterlund, Björksjön (suppleant)
*Nya ordinarie ledamöter
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Boteåborna Laila Lindholm, Ann-Charlotte Agrell och Hugo Wennberg betar av förtidsrösterna.

Valet blev en rysare i både riksdagsoch kommunvalet
Resultat Riksdagsvalet 2018

Västrainitiativet tycks få en vågmästarroll i Sollefteå kommun
ntalet röstberättigade i Boteå, vid höstens riksdagsval var 633 personer. Av dessa valde 83,6%,
d v s 529 personer, att rösta. I kommunvalet gick
Västrainitiativet, precis som vid förra valet, kraftigt framåt och fick 19,5% av Boteåbornas röster, nästan en ökning
med 100% mot senast. Kommunvalsresultatet, som anges
nedan, hade dock inte hunnit att bekräftas i samband med
tidningens tryckning. Smärre korrigeringar kan därför komma att ske.
av Rolf Ronestjärna
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Resultat Kommunvalet 2018
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Marie Sjölander röstade hos Laila Lindholm och Ulrika Bergman.
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Anita Harning flankerad av sina gäster Patience Mathose och Ayellino Geke från Zimbabwe.

Svenska FN-förbundet har ett
osedvanligt gott öga till Boteå
Sommargästen Anita Harning har hjälpt till att placera Boteå på kartan
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et är alltid en glädje och ära att få lyfta fram de vardagshjältar som verkar i det fördolda.
Anita Harning är, en enligt undertecknads förmenande, en sådan, även om hon själv aldrig
skulle komma på tanken att se på sig själv som en sådan. Botebladet har, under årens lopp
och vid ett par tillfällen tidigare, haft förmånen att få skriva om henne (se Botebladets höstnummer
2007 och dess vinternummer 2012 på www.botea.se) och nu kändes det som om det ånyo var aktuellt att uppmärksamma henne.
Anita och hennes, sedan fyra år tillbaka bortgångne, make Sture har sedan i början av 1960-

Botebladets utrikeskorrespondent råkade hamna mitt uppe i en festmiddag bl a bestående av lax.
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talet tillbringat somrarna i Undrom och 1979 köpte de en fastighet på den s k strandvägen i byn. ZIMBABWE
Samma år började Sture och Anita att ta emot Statsskick: Republik
2
sommarbarn via organisationen Sommarbarns- Yta: 390 757 km
byrån i Stockholm, något som de kom att fortsätta Huvudstad: Harare (ca 1,5 miljoner invånare 2012)
med under alla år. Nästan samtliga barn fick möj- Högsta berg: Inyangani (2 595 möh)
lighet att tillbringa somrarna i Undrom. Under Invånarantal: Ca 16 miljoner (2016)
2
åren had de även ett antal fosterbarn och på senare Invånare/km : 40,9
år kom de även att ta emot ensamkommande Naturlig befolkningsökning: 2% (2016)
och asylsökande ungdomar. Deras långa och trog- Medellivslängd: Kvinnor 63 år och män 59 år
na engagemang resulterade i att de 2006 fram- Religion: Kristna 87%, inhemska religioner 3,8%,
röstades till Årets Västernorrlänningar. Sedan muslimer och annan 1,3%
2015 är Anita dessutom god man åt ensamkom- Läs- & skrivkunnighet: 86%
mande flyktingbarn och ungdomar och just nu BNP/invånare: Ca 10 000 kr (2017)
är hon voluntärfamiljehem åt fyra afghanska ung- Naturtillgångar: Kol, guld, platina & andra mineraler
Viktigaste exportvaror: Guld, bomull, stål & tobak
domar som tvingats lämna sitt boende.
Under många år har Anita och Sture varit en- Valuta: Zimbabwisk dollar
gagerade i Svenska FN-förbundets lokalavdelning i Örnsköldsvik. Vid mitt nedslag på strandvägen i Undrom är delar av föreningens styrelse
på besök, tillsammans med två gäster från Zimbabwe, ett land där föreningen har bedrivit omfattande hjälpverksamhet sedan 1989. Sällskapet ska precis till att äta lunch och Botebladets
utsände får äran att dela bordsgemenskapen.
Stellan Bäcklund, föreningens ordförande,
berättar att man, tillsammans med SIDA, under
åren har drivit olika typer av skolprojekt i Zimbabwe. Att man under 25 års tid, i samarbete med
skolor i Ö-viks kommun, har samlat in ca tre miljoner kronor, som i princip oavkortat har plöjts in i olika projekt. I år har man t ex, tillsammans
med Geneskolan i Domsjö, kunnat finansiera ett skolbibliotek i Nyatsambo. ”Vår FN-förenings
arbete är viktigt och det handlar om solidaritet”, förklarar Stellan. ”Genom den lokala föreningen
kan man göra nåt där man är och tillsammans arbeta för en bättre värld”, tillägger Monica Sundin, sekreterare i föreningen.
forts. nästa sida

Anita Harning tillsammans med sina gäster, med dottern Camilla stående längst till höger.
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Anita Harning har under åren besökt en hel
del skolklasser för att berätta om föreningens SVENSKA FN-FÖRBUNDET
Svenska FN-förbundet är en ideell organisation och
viktiga arbete och på min fråga om hon även en svensk folkrörelse som arbetar med att föra samhar besökt Kalknäs skola svarar hon: ”Nej, man individer och organisationer i ett gemensamt
men jag skulle gärna komma dit om dom arbete för en bättre värld och för ett starkare och
skulle råka höra av sej till mej.”, varmed fö- bättre Förenta Nationerna. Föreningen har tusentals
reningens ordförande flikar in: ”Anita är före- medlemmar som är organiserade i lokalföreningar
ningens största stöttepelare, som har fått be- och distrikt. Den är dessutom en paraplyorganisation för ett 80-tal riksorganisationer som är anslutna
tyda mycket för vårt arbete, och det har varit till den som ett stöd för FN-tanken. Genom sin skolen ära och en fröjd att få stå henne nära!” verksamhet finns idag även ett 30-tal FN-skolor runt
Varje år brukar FN-föreningen i Ö-vik, fi- om i landet.
nansierat av bl a SIDA och Svenska Institutet, Föreningen skapar en bättre värld genom att varje
bjuda in lokala förmågor med anknytning till dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigsitt hjälparbete i Zimbabwe och i år gästades heter. Dess arbete sker både lokalt i Sverige, och
man av mr Ayellino Geke, från Harare, och globalt på olika platser runt om i världen. Man driver
projekt inom flickors rättigheter genom projektet
miss Patience Mathose, från Masvingo. Den Flicka och ökar kunskap och minskar hunger genom
två veckor långa vistelsen i Sverige har givet- projektet Skolmat. Man röjer minor och sprider kunvis varit en omvälvande upplevelse för dem skap om dess effekter genom projektet Minor, och
båda och ett minne för livet. Ayellino, som job- man bedriver katastrofinsamling till Syrien. All inbar ideellt i en gatubarnsorganisation i Harare, samling går via Svenska FN-förbundets 90-konto,
berättar att han har mött många vänliga sven- PG 90 05 63-8, och granskas av Svensk Insamlingskontroll.
skar och att det är besöken i Stockholm, Lycksele djurpark, Hemsö fästning, tillsammans med upplevelsen av havet och sjöarna, som han kommer att minnas allra bäst från sitt besök i Sverige. ”Det är stor skillnad på Zimbabwe och Sverige, som är mer utvecklat på alla områden. Speciellt husen och vägarna.”, konstaterar han. Givetvis har resan och vistelsen, för blott 15-åriga Patience, varit ett stort äventyr. Det var första gången
för både Ayellino och Patience att flyga, där den sistnämnde är barnbarn till en f d rektor på en
skola som FN-föreningen samarbetade med tidigare. Patience berättar att hon har ett stort flygintresse och att hon drömmer om att i framtiden kunna komma till Europa och studera till flygingenjör.
”Det har varit underbart att besöka Sverige. Människorna har stora hjärtan och är trevliga och
naturen är fantastisk. Jag kommer att sakna Sverige och människorna som jag har lärt känna”,
säger hon. Besöket i Lycksele djurpark, med alla främmande djur, var nog det som gjorde allra
starkast intryck på henne.
av Rolf Ronestjärna

I mitten av augusti fick Boteå besök av Margareta Bäcklund, Camilla Harning, Stellan Bäcklund,
Anita Harning, Patience Mathose, Monica Sundin och Ayellino Geke.
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Kramfors Storband bjöd på en varierande repertoar i samband med konserten i Boteå kyrka.

Kramfors Storband fyllde Boteå kyrka med ljuva toner
Akustiken i Boteå kyrka visade sig vara helt perfekt vid storbandets konsert
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öndagen den 17:e juni var det många som kom till Boteå kyrka för att lyssna till Musik i
vårkväll. Den här gången var det Kramfors Storband som stod för musiken. Vissa bandmedlemmar (inklusive kapellmästare Pär-Åke Stockberg) funderade på om volymen från bandet,
bestående av 13 blåsare med komp (trummor, bas och piano), skulle bli för hög i en så liten kyrka,
men det visade sig istället att lokalen var alldeles
perfekt för ändamålet. Bandet placerades i lillkyrkan och publiken satt som vanligt i kyrkbänkarna.
Musiken bestod av en blandad repertoar, med
bl a kända evergreens som I Left My Heart in San
Fransisco, Londonderry Air, Dat dere (för oss
mer känd som Va' e' de' där? och som sjöngs av
Monica Zetterlund) samt det klassiska stycket Pavane av den franske kompositören Gabriel Fauré.
När den drygt timmeslånga konserten var slut
vände alla hem i duggregnet, med lite mer kunskap
om hur svängig storbandsjazz kan vara.
Boteå kyrka lämpade sig väl för konserten.
av Ulla Bodin

Pär-Åke Stockberg är kapellmästare i storbandet. Undromsbon Lars Bodin spelade solo på sin saxofon.
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Karin Hagberg sjöng och Björksjösvängen ackompanjerade i samband med Spelstugan i Björksjön.

Björksjösvängens Spelstuga
lockade storpublik till Björksjön

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

en årliga Spelstugan i Björksjöns Folkets
Hus är ett mycket uppskattat arrangemang
och brukar av tradition samla en ansenlig
mängd musikentusiaster, bestående av både musiker och åhörare. Enligt uppgift uppgick antalet åhörare till ca 130 och ett 30-tal spelmän fanns också
på plats. Arrangemanget, som lär ha hållits första
gången 2005, anordnas sedan 2013 av musikföreningen Björksjösvängen i Björksjön.
Helt traditionsenligt var det även Björksjösvängen som inledde dagen. Därefter var det fritt Musikerna hade fritt tillträde till scenen.
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Mängder av musik och glad och trivsam
atmosfär präglade som vanligt Spelstugan

En hel del Boteåbor lockades till Björksjön även om de flesta besökarna kom utifrån.
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Christian Omberg hade hand om hamburgeriet.
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Lena Andersson hade hand om serveringen.
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Marie Eriksson och Kent Ingelsson underhöll. Per Byström och Andreas Nordin underhöll.
fram för övriga musiker att inta scenen och bidra
med sång och musik, vilket också skedde. Junselebon Marie Eriksson, som är en trogen deltagare på den årliga Spelstugan, bidrog med uppskattat spel på tvättbräda. Spelglädjen hos samtliga
medverkande gick inte att ta miste på och publiken var verkligen med på noterna.
I ett partytält, på gården utanför, bjöds det
också på medryckande toner från en grupp spelsugna musiker. De som var sugna på något att
stoppa i munnen behövde inte heller gå lottlösa,
eftersom det fanns både korv, hamburgare och fikabröd att tillgå.
av Rolf Ronestjärna Dagens yngste deltagare såg ut att gilla läget.

Förutom musikuppträdanden från scenen så samlades spelmännen och spelade tillsammans.
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Arne Backberg, Sören Israelsson och Klas Häggblad är några av alla de eldsjälar som under
sommaren har varit med och byggt den ca 29 m2 stora utescenen i Björksjön.

Björksjösvängen har byggt en
ny utescen i Björksjön
Föreningsmedlemmar och företag i bygden har tillsammans genomfört bygget

Den nya utescenen vid Björksjöns Folkets Hus har byggts efter alla konstens regler.
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jörksjösvängen, med sitt säte i Björksjöns Folkets Hus, är en av bygdens många livaktiga
föreningar. Föreningens verksamhet handlar till stor del om musik och man brukar ofta anordna olika typer av musikarrangemang. I sommar har föreningens medlemmar, med förenade krafter och med stöd av några av bygdens företagare (skogsägare Johan Hedberg har skänkt
virke, Mobilsågen har sågat till det och PH´s Elservice har dragit elen), byggt en utescen på gårdsplanen utanför Folkets Hus.
Bengt Mohlin berättar, över telefon, att förslag väcktes och beslut togs om scenbygget vid föreningens årsmöte och att man drog igång med byggnationerna under maj månad. Tanken var givetvis
att en utescen skulle bli en fin tillgång i verksamheten. ”Förhoppningsvis kommer scenen kunna tas
i bruk i samband med älgjakten”, säger Arne Backberg i samband med att Botebladets utsände besöker bygget en vecka in i augusti. Invigning av scenen lär det också bli någon gång framöver.
av Rolf Ronestjärna
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Både barn och vuxna hade roligt tillsammans på Bubblebollen den 19:e augusti på Bohedsvallen.

Fritidsgården anordnade uppskattad Bubbleboll på Bohedsvallen
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oteås fritidsgård, som drivs av Undroms
IF:s gymnastiksektion, har alltid varit ett
populärt tillhåll för bygdens barn och ungdomar. Vanligtvis håller man till på bottenvåningen på Kalknäs skola, men vid det aktuella tillfället samlades man på Bohedsvallen för att spela
Bubbleboll. Inledningsvis spelade vuxna mot barn,
vilket visade sig bli en ojämn historia mycket beroende på vissa viktskillnader, varmed man därefter körde mixade lag. Det var mycket stånk, stön
och floder av svett, men absolut en högst uppskattad aktivitet.
av Rolf Ronestjärna William Stattin gav allt i Bubblebollmatcherna.
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Aktiviteten uppskattades av alla åldrar

Micael Tomasson praktiserade lite barnuppfostran. Det smällde ganska rejält i de tuffa närkamperna.
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Den årliga spelmansstämman på Ångermanlandsgården är ett mycket uppskattat arrangemang.

Det var en händelserik sommar
på Ångermanlandsgården i Para
Mängder av besökare vallfärdade till Para
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ommaren 2018 kommer att gå till historien
som kanske en av de varmaste i modern tid.
Sommaren på Ångermanlandsgården i Para
var också väldigt het och intensiv, med ett gediget
program och mängder av besökare. Precis som
vanligt kunde man erbjuda en hel del utställningar,
med bl a den årligen återkommande Måndagsmålarna. Några av sommarens höjdpunkter var
bl a Spelmansstämman, den sista helgen i juli,
och Hembygdens dag, den första helgen i augusti.
Andra helgen i augusti bjöds det på stort och uppMånga trafikanter brukar stanna till vid gården. skattat tårtkalas.
av Rolf Ronestjärna

Den varma sommaren på Ångermanlandsgården präglades av mycket sång och musik.
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Nya elever i årets förskoleklass på Kalknäs skola är Sixten och Fabian.

Nytt läsår på Kalknäs skola
Elevantalet på skolan består i skrivande stund av 38 elever

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

levantalet på Kalknäs skola är fortsatt tillfredsställande. Vid skolstarten kunde man sammanlagt mönstra 38 elever på skolan och dessutom 18 barn, i åldrarna 1-5 år, på Blåklockans
förskola. Två nya lärare kunde dessutom räknas in vid höstterminens början; dels Ingrid
Sandberg, hemmahörande i Lockne, och Stig-Ove Andersson, som glädjande nog har återvänt till
skolan efter ett år i förskingringen.
av Rolf Ronestjärna

Det är Junseleföretaget Tottes Svets och Industrimontage AB som har hand om grävningarna.

Nu är det nära för bredband i Boteå
Det finns fortfarande en möjlighet för Boteåborna att beställa fiber till sina fastigheter
et lär väl knappast ha undgått någon att grävningarna för Sollefteå Stadsnäts fibernedläggning mellan Sollefteå och Undrom framskrider. I princip har man hunnit till Para och planen är att man samtidigt ska börja gräva från andra hållet för att effektivisera det hela. ”Ambitionen är att vi ska hinna gräva klart den här säsongen och påbörja installationerna”, säger Johanna Nilsson, på Sollefteå Stadsnät, och tillägger att det fortfarande finns möjlighet att hoppa på
tåget, men att stadsnätet då gör en bedömning från fall till fall när det gäller både priser och villkor.
av Rolf Ronestjärna
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GRRR!!!
I samband med att jag är på väg ut ur vallokalen på Rixdan i Björkå,
så springer jag ihop med, eller rättare sagt; springer en högröd och märkbart svettig byinvånare in i mig. BB: Hoppsan, det är visst till att ha
lite bråttom! AG: Fattas bara! Här brinner det i knutarna och här gäller
det verkligen att snabba på! BB: På så sätt. Men vad är det som
föranleder denna brådska, vallokalen stänger ju inte förrän om
elva timmar!? AG: Ja, så kan man ju se på det hela om man inte
har nån koll på hur allvarligt läget är. BB: Ursäkta, min okunnighet, men nu behöver jag nog lite mer kött på benen. AG: I hans
fall skulle jag nog säga tvärtom. Han skulle nog istället behöva röra lite mer på påkarna. BB: Jag
säger som den kände utrikeskorrespondenten Staffan Heimersson sa till mej vid ett tillfälle: Du har
rätt! AG: Jisses, det är till att namndroppa, hör jag. Men jag har inte tid att stå här och hänga, utan
jag, om ingen annan, är här för att göra min medborgliga plikt (Gubben rusar in i vallokalen, där han
orsakar en märkbar turbulens, och kommer efter en stund ut, ännu rödare och svettigare än tidigare).
BB: Det lät som om det blev en del problem därinne. AG: Det är bara förnamnet! Rena rama maffiametoderna, enligt mitt förmenande! Nu går skam verkligen på torra land, jag som trodde att vi
levde i en demokrati! BB: Usch då, det hörs inte bra. Vad var det egentligen som hände därinne?
AG: Hände och hände. Jag nekades att lägga i Huberts valsedlar i den rispans valurnan (Hubert,
som står bunden vid trappräcket utanför vallokalen, skäller glatt när han hör sitt namn nämnas).
BB: Men samtidigt tror jag väl inte att det är brukligt att... AG: Brukligt, han ska inte komma och
prata om brukligt! Hubert är ju en skattebetalare som alla andra...ja, i alla fall som många andra och
det borde väl vara på sin plats att även han ska ha rätt att säga sin mening om hur det här landet ska
styras (Hubert viftar glatt på svansen när han på nytt hör sitt namn nämnas). Diskriminering är vad
det är, sanna mina ord, diskriminering på högsta nivå. Och inte nog med det (och nu formligen ryker
det ur öronen på Gubben), inte heller jag fick tillåtelse att rösta! BB: Men han är väl skriven här i
bygden, eller hur!? AG: Fattas bara! Det vet väl varenda människa! BB: Men då förstår jag inte.
Vad var då orsaken? AG: Dom påstod att jag redan hade röstat. BB: Och hade han röstat tidigare?
AG: Visserligen, men det är ju bara en petitess i sammanhanget, nu när det är så viktigt att vi tillsammans kraftsamlar för landets bästa. BB: På så sätt. Får jag, så här oss emellan, fråga var Gubbens röst hamnade nånstans? AG: I valurnan givetvis! Men om han är så erbarmligt nyfiken, så kan
jag ju upplysa honom om att den hamnade på mej själv, för ska det bli nån ordning på saker och ting,
så får man se till att göra det själv. BB: Men då kanske Gubben även skulle kunna tänka sej att bli
nominerad till Parlamentet eller rösta i Parlamentsvalet!? AG: Eh...tyvärr, men jag har inte tid...
Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

FÖR ATT KUNNA FÅ KONTAKT...

KAN MAN
BEHÖVA VISS
(VÄG)LEDNING!!!

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
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1/10 50 vårar (Frankrike 2017. Regi: Blandine Lenoir. 89 min.)
Aurore är 50 år, frånskild och snart mormor. Hon har ett servitrisjobb hon inte trivs med och har just gått in i klimakteriet.
En dag träffar hon av en slump sin gamla ungdomskärlek, som hon en gång övergav för sina döttrars far. Filmen är en
charmig feelgoodkomedi och därtill lysande spelad, inte minst av en rad nya skådespelare i varje biroll. Den bildmässiga
gestaltningen följer berättelsen utan att dominera. Skrapar man på ytan framträder en skarp skildring av främst kvinnor i
50-årsåldern, men också av yngre, till exempel huvudpersonen Aurores två döttrar, och inte minst det kollektiv av äldre
kvinnor som bor tillsammans och där den arbetslösa Aurore slutligen finner ett meningsfullt jobb.
15/10 Pop Aye (Thailand 2017. Regi: Kirsten Tan. 104 min.)
Thana, en arkitekt vars stjärna dalat, är på väg in i en existentiell kris. Hans äktenskap har gått i stå och på jobbet blir
han överkörd av falskt smilande påläggskalvar. När kronjuvelen i hans karriär ska rivas, ett gigantiskt shoppingcenter, blir
det droppen som får bägaren att rinna över. Modstulen vandrar han på Bangkoks gator och ser plötsligt en gammal
barndomsvän; elefanten Pop Aye som han växt upp med. Han köper elefanten och beger sig på en mycket långsam
roadtrip tillbaka till hembyn, då det är en smula besvärligt att lifta med en elefant. Som sig bör, i en roadmovie, träffar
Thana på konstiga typer längs vägen och den viktigaste resan, som han gör, är förstås den inre resan.
29/10 Korparna (Sverige 2017. Regi: Jens Assur. 110 min.)
Filmatiseringen av Tomas Bannerheds succéroman är en fest för ögat, om än ett ganska dystert kalas med hysteriskt
snygga, välkomponerade bilder av jordbruksmark, eternithus, fågelliv och kraftfulla men trötta kroppar. Det är 1970-tal
och det lilla lantbruket kräver arbete nästan dygnet runt, men ger hånfullt nog nästan ingenting tillbaka. Dessutom är
äldste sonen Klas en ganska klen typ, uppenbart ointresserad av att ta över gården. Tonårige Klas tar istället sin
tillflykt till fåglarnas värld och han smyger omkring med sin kikare och zoomar ömsom in korpar på åkern, ömsom den främmande gestalt hans far, spelad av Reine Brynolfsson, har blivit.
12/11 Svanen (Island 2017. Regi: Ása Helga Hjörleifsdóttir. 91 min.)
I centrum står en nioårig flicka som skickas hemifrån - det antyds att hon har snattat - för att sommarjobba på en släktings gård. Flickan tvingas dela rum med en ung man med författardrömmar som säsongsjobbar på gården. De två känner sig omedelbart hemma i varandras utanförskap och förmågan att drömma, men filmen framkallar också en intimitet
mellan dem som den hanterar på ett ganska obekvämt sätt. När familjens vuxna dotter kommer hem från utlandsstudier
hamnar flickan i ett lite märkligt triangeldrama. En saga om en mytologisk svan, som får människor att drunkna, spelar
också en viktig roll i filmen.
26/11 Huset vid havet (Frankrike 2017. Regi: Robert Guédiguian. 107 min.)
Vid en liten vik, strax utanför Marseille, ligger en pittoresk villa som ägs av en äldre herre. Hans tre barn har samlats för
att vara hos honom under hans sista dagar. Det är Angela, som arbetar som skådespelare i Paris, Joseph, som förälskat
sig i en yngre kvinna, och Armand, den enda som stannat kvar i Marseille för att driva familjens restaurang. Den vackra
omgivningen väcker minnen och syskonen börjar fundera över vad de egentligen har tagit med sig av faderns ideal och
den kollektiva anda som han försökt uppfostra dem i. Tankar som ställs på sin spets när några flyktingar plötsligt dyker
upp i närheten. Filmen är en melankolisk och vacker livsbetraktelse.
10/12 The Post (USA 2017. Regi: Steven Spielberg. 117 min.)
Filmen är som ett sladdsyskon till den legendariska Alla presidentens män från 1976, som skildrade Watergateaffären
som knuffade president Richard Nixon från tronen. Detta är nämligen ett drama om en annan, nästan lika komprometterande
politisk skandal, kallad The Pentagon Papers. En journalist kommer över ett helt berg av dokument som avslöjar hur
makten i USA, med hjälp av korrumperade journalister, har fört folket bakom ljuset när det gällde landets engagemang i
Vietnamkriget.Det är hett stoff med kraft att avsätta och omdana. Washington Post gör gemensam sak med New Ýork
Times och får Nixons hantlangare på sig, som med alla medel försöker få domstolen att stoppa publiceringarna.

Äpplekaka med stekta äpplen
Ingredienser:
 3 ägg 2,5 dl socker 3 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver 1,5 tsk vaniljsocker
50 g smält smör 1 dl "fet" mjölk 1 krm salt
3 stora äpplen, smör, kanel och socker.
1.) Sätt ugnen på 175 grader. 2.) Skala, kärna ur äpplena och
hacka ner i mindre bitar, stek dem i smör med kanel och socker tills de är mjuka. 3.) Vispa ägg och socker pösigt. Bryn smör
och vispa ner mjölken och blanda ner i äggsmeten. 4.) Blanda mjöl, bakpulver, vaniljsocker och salt i en bunke och sikta
ner i smeten. 5.) Häll smeten i en smord och bröad form, häll
på äppelröran. Strö lite socker på toppen och grädda i ugn ca
30 minuter. Känn med sticka, den får inte vara kladdig. Servera
med god hemmagjord vaniljsås!

Botebladets 35:e recept är en äpplekaka
och är inlämnat av Ulrika Bergman på Fik i
Butik i Björkå. Alla ingredienserna finns att
köpa hos Undroms Närlivs. Lycka till! P.S. Välkommen att bidra med
ett eget recept!

ULRIKAS
ÄPPLEKAKA
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Sockenstugan i Undrom
Öppet tisdagar kl 14-19 I

Årets mässa äger rum lördagen den
3/11 i Sunnersta Folkets Hus kl 11-14
Om Du vill medverka med Dina alster,
är Du välkommen att anmäla Dig till
Laila Lindholm 070-636 61 04,
lailalindholm@telia.com
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

I

- Fikaförsäljning av klass 6 Kalknäs skola -
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Det finns även möjlighet
att låna böcker i samband med att annan verksamhet äger rum i lokalerna.
Om Du vill låna under tiden Biblioteket har stängt, kan Du även ringa
Pia Hedberg på 0620-320I 44.
Just nu hålls en bokcirkel - kontakta
Sofie Mothander, på 073-024 83 25,
om Du är intresserad av att vara med.
Bibliotekets årsmöte hålls på
biblioteket den 9/10 kl 18.30.

lan på hem
Via Anslagstav
i bygden! I
ta som händer
koll på det m es
I
I
I

II I I

I

MSIDA
BOTEÅS HE sidan har Du

I

Se annons sidan 19
för ytterligare info!
I

I

Söndagen den 28 oktober kl 16
Sunnersta Folkets Hus

I

I
I

Panikteatern spelar Anton Tjechovs
FRIERIET
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Söndag 18 november kl 19 Sunnersta Folkets Hus
I
Entré inkl förtäring och fika 200 kr
Arrangör: Kulturföreningen Botaton

Välkommen till musikcafé
i Björksjöns Folkets Hus
Fredagen den 9 november kl 19

I

I

JämtlandsI dragspelsklubb
Entré: 120 kr inkl fika

I
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Gästartister: Östra

I

Arrangör:
n
Björksjösvänge
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I

23/9 18:00 Gudstjänst, Boteå kyrka
27/9 14:00 Andakt, Vallänge
30/9 18:00 Mässa, Överlännäs kyrka
2/10 19:00 Öresmöte, Boteå Sockenstuga
7/10 18:00 Mässa, Boteå kyrka
11/10 14:00 Andakt, Vallänge
16/10 19:00 Församlingsafton, Överlännäs
Församlingshem
21/10
14:00
Familjegudstjänst
med Tutti
I
Fruttikören, Boteå kyrka
25/10 14:00 Mässa, Vallänge
28/10 18:00 Gudstjänst, Överlännäs kyrka
28/10 19:00 Församlingsafton, Överlännäs
Församlingshem
I
3/11 14:00 Ljus- och minnesgudstjänst,
Boteå kyrka
6/11 19:00 Öresmöte, Boteå Sockenstuga
8/11 14:00 Andakt, Vallänge
18/11 14:00 Mässa, Boteå kyrka
22/11 14:00 Andakt, Vallänge
25/11 18:00 Mässa, Överlännäs kyrka

I

I

Fritidsgården
drar igång
fredagen den
28/9 kl 18-22
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SVENSKA KYRKAN
INFORMERAR

Start söndagen
den 16/9 kl 18
Vid frågor hör av Dig till
Lollo Wallblom,
070-364 26 39

I

I

I

073-829 59 09

I
I

Boteås Brandvagn
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I

Det behövs ständigt foton, med
lokal anknytning, till bygdens
egen almanacka. Fotona behöver inte vara speciellt gamla för att vara av intresI
se. Fotona återlämnas direkt efter scanning.
Kontakta 0612-601 23
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Öresmöten i Boteå Sockenstuga i höst
Tisdagen den 2 oktober kl 19
Musikunderhållning med Putte Kihl m fl
Kaffeservering

I

I

I

Tisdagen den 6 november kl 19
Non Stop-kören sjunger Ted Gärdestad
Kaffeservering

Under hösten kommer FIK I BUTIK
att hålla lite öppet...
Jag kommer att ha öppet två helger i månaden och
det finns planer på att ha "soppkvällar" i oktober
och november. Dessa kommer det att komma ut
mer information om på Facebook och Instagram
under rubriken Fik i Butik i Björkåbruk.
Vi kommer även att ha en julmarknad och den
I hoppas vi kommer att vara välbesökt inför den I
stundande julen. Även detta kommer det
information om på de sociala medierna och även
lite affischer...
Jag vill passa på att tacka alla underbara gäster
som har kommit in och tagit sej en gofika lite då
och då - vissa är ju redan stammisar - TACK och
jag hoppas verkligen att vi ses igen nästa sommar!

I

Med vänliga hälsningar
Ulrika Bergman och Fik i Butik

I
I

I

P S I detta nummer av Botebladet avslöjar jag
min hemlighet i den mest omtyckta kakan på
fiket i sommar. Det är en äppelkaka med
smarrig fyllning och är superenkel att göra.
Men glöm inte att min är bäst...

I

I

I

Boteåalmanackan
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u pair i London, backpacker i Australien och Nya Zeeland, servitris i Växjö, student
i Umeå och nu konsultchef och gruppchef i Malmö. Åren efter att jag lämnade barndomshemmet i Törsta har varit roliga, utvecklande och innehållsrika. Jag har iklätt
mig flera olika roller och testat det som känts rätt för mig. Det finns däremot en roll
som jag alltid har och aldrig har bytt ut. Det är rollen som Boteåbo.
Jag växte upp i denna vackra idyll och för er som inte vet vem jag är brukar jag kunna
benämnas som ”Kenneths och Ewas yngsta”, ”Bernts och Ing-Britts lilljänta” eller varför
inte ”Holgers och Inez barnbarnsbarn”. Jag är helt enkelt en Sundströmare. Men för att
återgå till att jag under mina första 18 år var Boteåbo; en roll som jag fortfarande definierar
mig starkt med. Vart jag än befunnit mig har jag med entusiasm berättat om mitt ursprung
och försökt få andra att få en inblick i min fantastiska uppväxt i Boteå. Barngympa på Kalknäs, Skogsmulle i skogen, sportlovsläger på Gålsjö, fotboll på Bohedsvallen, teater på Botaton, fritidsgården varje vecka… Listan kan göras milslång. Allt detta är något som gjorde
att jag fick en otroligt rolig barndom, men också något som gjorde att jag från start fick
väldigt starka vänskapsband med de andra barnen i byn. Jag har rört mig mycket och skaffat mig många nya vänner under åren, men mina vänner hemifrån byn har alltid en speciell
plats i hjärtat och trots att vi inte träffas lika ofta nu som då, är det alltid detsamma när
vi ses. Det är jag så tacksam för! Det är få förunnat att vid 30 års ålder ha så starka band
med sina barndomsvänner och det har vi alla de eldsjälar att tacka för, som engagerade sig
under vår uppväxt och fick oss sammansvetsade. TACK! Ni vet vilka ni är. Två av er är mina
egna föräldrar.
Jag nämnde tidigare att jag skaffat en hel del nya vänner också under åren. En del är
skåningar och smålänningar. Några av de nyvunna vännerna vågade sig upp till Boteå för
ungefär två år sedan. Detta då jag skulle ikläda mig rollen som brud och gifta mig med min
skåning. Det första de kommenterade var all skog (jo, det finns skog i Norrland). Sedan
lyckades jag att avbryta två av dem under en diskussion gällande om utsikten från kåken i
Törsta kanske var inspirationskälla till bilden på Norrlands Guldburken. Nog för att det
finns en å i Törsta, men definitivt ingen älv vad jag vet. Slutligen – under småtimmarna på
bröllopsfesten hade de alla bestämt sig för att säga upp sig från sina arbeten och flytta till
Norrland. De var förälskade (och kanske lite berusade) och äntligen kände jag att de kanske hade förstått en bråkdel av vad jag pratat om, när jag tjatat om mitt Boteå och varför
jag älskar det så mycket.
I oktober 2017 klev jag in i den viktigaste roll som jag någonsin haft: Rollen som mamma.
Ytterligare en Sundströmare föddes och trots att han är en liten skånsk påg, så är han lika
mycket en norrländsk pojk (även om jag med skräckblandad förtjusning måste inse att han
kommer tala skånska en dag). Boteå kommer att bli en stor del av hans liv också. Det ska jag
se till! Jag älskar Malmö och känner mig verkligen hemma här (och jag lovar att ni inte blir
skjutna så fort ni sticker ut näsan). När jag pratar om ”hemma”, så pratar jag om
Malmö. När jag pratar om ”hem-hemma”, så pratar jag däremot om Boteå. Jag är
väldigt hemmakär och Boteå kommer alltid att ha en stor betydelse för
mig. Det kvittar vilken roll jag iklär mig på livets resa – rollen som Boteåbo
har alltid varit och kommer att förbli en stor del av vem jag är. Det är en
av de roller som jag är absolut mest stolt över!

Emelie Sundström, tacksam och stolt f d Boteåbo
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