
Tommy Åhlin, ordförande i Undroms
IF:s fotbollssektion, hoppas dock att
det inte ska behöva dröja alltför länge
innan Undroms IF på nytt kan mön-
stra ett A-lag.
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Den 16:e september spelade Undroms IF hemma
mot Junsele IF. Den matchen kan visa sig bli den
sista A-lagsmatchen på Bohedsvallen för en oöver-
skådlig tid framöver. SIDAN 3
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SIDAN 16

Övrigt innehåll: Sidan
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Marie bedriver verk-
samhet i Boteå

Följabon Marie Sjölander är
utbildad homeopat. SIDAN 10

Marco & Nicole bedri-
ver verksamhet i Boteå

Offersborna Marco och Nicole
satsar på turism. SIDAN 12
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Succé för nostalgi-
rock i Björksjön

Björksjöns Folkets Hus fick
storfrämmande. SIDAN 14
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NÄSTA BOTEBLAD
torsdagen den 23/5 2019

Notera detta datum
i Din planering!

PRESSTOPP

Kontakta gärna oss i redaktionen:
Rolf Ronestjärna  0612-601 23
Erik Sundberg  0612-603 05
Ulla Bodin  0612-603 77

ngagemang kan beskrivas som att vara delaktig i något och visa
stort intresse för dess framgång. Att brinna för förändring el-
ler helt enkelt brinna för att behålla saker som de är.
För ca 2,5 år sedan började jag involvera mig i kampen om Sol-

lefteå Sjukhus. Jag såg vart nedläggningsbesluten var på väg och insåg
vilket hot det innebar för min familj och vänners framtid. Vi har aktivt
valt att bosätta oss här i Undrom. Det är här vi ska bo och vi har aldrig
haft några planer på att flytta. När någon gjort sitt val, så leder det
till ett nytt val när framtiden ställs inför hot. Valet att stanna och kämpa
eller fly och flytta? Jag och min familj valde att stanna och kämpa.
     Allt började med en frustration, en längtan efter att bidra, men
att inte förstå hur! För min egen del började allt med ett öppet möte,
som sedan ledde vidare till att en grupp av lika frustrerade människor
samlades för att diskutera vad som skulle göras. Vi demonstrerade, gjor-
de plakat, skickade mail/brev och vi ringde till politikens företrädare
i hopp om förändring. Jag valde att vara delaktig, att bidra med min kun-
skap och min förmåga att riktigt nörda in mig i ämnen och djupdyka i
dess fakta.
     När ingenting hade stoppat nerläggningen så startades ockupa-
tionen vid Sollefteå sjukhus. Kort innan detta började jag engagera mig
politiskt i Sjukvårdspartiet Västernorrland som i valet sedan fick sju
mandat. Väljare valde oss som parti i hopp om förändring. Vi hamnade
inte i majoritet och möjligheterna till direkt förändring blev mindre,
men kampen fortsätter, jag har fortfarande hopp. Jag har tro på att
vi kan göra en förändring som gör det möjligt att bo kvar och främja
inflyttning till bygden. Det är med detta hopp och denna tro som jag
skulle vilja bjuda in alla att flytta till Västernorrlands inland. Allt här
är inte perfekt, men säg den plats som är det! Säg den plats utanför
storstan som inte har en konstant hotad akutsjukvård! Säg den plats
som inte alltid har en byskola som hotas av nerläggning! Nej, jag säger
inte att vi ska jämföra oss med de som har det sämre. Jag säger att vi
alltid ska sätta ner foten och säga ”hit men inte längre” och kämpa i mot-
satt riktning.
     Engagemang handlar om att inse att det finns ett problem, samti-
digt som du inser att någon annan inte kommer lösa problemet åt dig
och att därefter agera själv. Det är du som är någon annan!
     Till alla eldsjälar vill jag säga: Bränn inte ut dig och slockna inte!
Använd ditt ljus till att tända elden hos andra och dela med dig av proble-
men och låt någon annan vara drivande ibland. Allt för många ideella or-
ganisationer har gått i graven för att en eldsjäl
drivit på för länge, eftersom de inte hittat nå-
gon som velat ta över. Medan de som skulle ha
kunnat ta över inte insett att det fanns ett be-
hov förrän det var för sent.
     Att vara engagerad är ett arbete som investe-
rar i framtiden, bygden eller i familj och vänner.
En investering som jag tror kommer ge fantas-
tiska mängder vinst.

Per Gybo, Offer

 

älkommen att ta del av ännu ett
fullmatat nummer av Botebladet,
Boteås egen tidning!

     Det lär väl förhoppningsvis inte ha
undgått någon att Botebladets förra
nummer inte såg ut som det brukat
göra. Jag hoppas att de flesta av er
gillade förändringen! Personligen har
det många gånger varit ganska fru-
strerande att se den färdigtryckta tid-
ningen, när jag samtidigt vetat om hur
den egentligen skulle kunna se ut.
Efter förra numret har jag fått en del
frågor om utgivningen i färg bara var
tillfällig och om det inte blev mycket
dyrare att trycka den i färg. Svaret på
båda frågorna är faktiskt NEJ. Orsa-
ken till detta är att kommuntryckeriet,
där tidningen har tryckts under alla
år, nyligen har införskaffat en ny tryck-
press och att åtgången av färgpatro-
nerna ingår i leasingavtalet. Så för oss
innebär det att vi har samma tryck-
kostnad för tidningen som tidigare och
det känns ju inte helt fel!
     Nästa nummer av Botebladet kom-
mer ut vecka 22-23 och sträcker sig
augusti månad ut. Ha en välsignad vår
och väl mött på alla de trevliga och
intressanta satsningar som bygden
har att erbjuda!

Rolf Ronestjärna, chefredaktör

Detta
num-

mer är

33
 Bilden ovan visar hur Botebladet

såg ut för exakt tio år sedan.
Gamla nummer finns till försäljning!
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Tommy Åhlin, ordförande i Undroms IF:s fotbollssektion, tror på en framtid för fotbollen i Undrom.

Undroms IF tar en timeout när det
gäller fortsatt spel i seriefotbollen

ndroms IF har alltid varit en av bygdens mest
livaktiga föreningar med en omfattande verk-
samhet. 2013 firade föreningen sitt 80-års-
jubileum, med Boteåsonen Stefan Löfven

som hedersgäst och jubileumstalare (se Botebladets vin-
ternummer 2013 på www.botea.se).
     Föreningens fotbollssektion har alltid varit något
av själva flaggskeppet i dess verksamhet och under åren
har mängder av bygdens barn och ungdomar deltagit i
verksamheten och 2005 fanns det så många som 120
barn inskrivna. Klubbens seniorlag har de senaste åren
parkerat i division fyra och glädjen var stor när laget i
höstas, med minsta marginal, klarade nytt kontrakt (se
förra numret av Botebladet). Glädjen blev dock inte spe-
ciellt långvarig, eftersom det ganska snart visade sig att
vissa spelare bestämde sig för att gå till andra klubbar,
medan andra beslutade sig för att ställa fotbollsskorna
på hyllan. Avhoppen gjorde att klubben inte längre kunde
mönstra ett lag för fortsatt spel i seriesystemet, eftersom
det till detta behövs minst 20 spelare, och därför var be-
slutet om att tacka nej till fortsatt seriespel ofrånkomligt.
     Tommy Åhlin, ordförande i fotbollssektionen, berät-
tar, för Botebladets utsände, att det givetvis var ett väl-

Bristen på fotbollsspelare omöjliggjorde fortsatt seriespel för klubbens A-lag i division fyra
digt tråkigt beslut att behöva fatta, men att det, utifrån
förutsättningarna, var det enda tänkbara.
     Givetvis är det en hel del fotbollsentusiaster som kom-
mer att sakna möjligheten att kunna bege sig till Boheds-
vallen och titta på fotboll och träffa och umgås med andra
bybor. För helt klart har verksamheten på Bohedsvallen
haft en stor social funktion, under de år som ligger bakom,
och att verksamhetens upphörande kommer att skapa
ett tomrum hos ganska många råder det ingen tvekan
om. ”Vi har dock ingen tanke på att lägga nerfotbollen
och vi kommer givetvis fortsätta att sköta om Bohedsval-
len”, förklarar Tommy och berättar vidare att man, med
tanke på framtiden, till våren planerar att starta ett eller
två knattelag, med bygdens barn. Tanken är att Mattias
Strandberg, med hjälp av pappa Stefan, ska ha hand om
träningen. ”Men vi hoppas givetvis även att vi ska få för-
äldrar att vilja engagera sej för sina barn, för utan dom
blir det ändå ingenting”, fortsätter Tommy.
     När Undroms IF på nytt ska kunna mönstra ett senior-
lag vågar dock Tommy inte att sia om. ”Vi hade ett kort
uppehåll på 90-talet och kom tillbaka. Framtiden får ut-
visa hur det blir den här gången”, konstaterar han av-
slutningsvis.                                       av Rolf Ronestjärna
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Joakim Hasselgren och Per Magnus Lilja är på gång att dra igång teaterverksamhet hos Botaton.

Nyinflyttade Per Magnus och Joakim tän-
ker dra igång verksamhet hos Botaton

ulturföreningen Botaton har under nästan
ett kvarts sekel varit en av Boteås mest liv-
aktiga föreningar, med en omfattande verk-
samhet och mängder av olika arrangemang.

På senare år har dock verksamheten stannat vid enstaka
årliga arrangemang, varav det senaste var föreställningen
med Panikteatern i november (se förra numret av BB).
     Nu kan det dock skönjas en ljusning vid horisonten,
tack vare de två nyinflyttade Undromsborna Per Magnus
Lilja och Joakim Hasselgren, eftersom de planerar att
börja bedriva teaterverksamhet i Botatonhuset, före-
ningens egen lokal i Kalknäs.

En dryg handfull barn och föräldrar kom till det första informationsmötet som hölls i Botatonhuset.

Den nystartade teaterverksamheten i Botatonhuset kommer att rikta sig till både barn och vuxna
     Botebladets högst inofficielle teaterrecensent finns
på plats när det första informations- och upptaktsmötet
hålls i Botatonhuset den 31:a januari (den 2:a februari
hölls ytterligare ett informationsmöte). En dryg handfull
intresserade föräldrar och barn har infunnit sig och dessa
får lyssna till både presentation av Per Magnus och Joa-
kim och till deras tankar när det gäller framtiden.
     Per Magnus berättar inledningsvis att han redan som
tolvåring började med teater och att han året därpå stod
på scen för första gången. Efter att ha utbildat sig till
teater- och dramapedagog i Norrköping kom han, mel-
lan åren 2008-2013, att jobba mycket med barn och ung-
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Boteåparlamentet slår ett extra slag
för den kommande Kakfrossan

oktober 2008 var det premiär för Boteåparlamen-
tets trevliga och uppskattade arrangemang Kakfros-
san (se bild ovan). Sedan dess har arrangemanget
hållits varje år. Tanken är att Kakfrossan ska få vara

en mötesplats för Boteåborna, där man samtidigt får en
möjlighet att välkomna och lära känna de nyinflyttade
i bygden. Det är alltid Boteåborna själva som förser Kak-
frossan med olika typer av delikata bakverk. Fikat brukar
vara kostnadsfritt, men det ges alltid tillfälle att ge en
frivillig gåva till något specifikt ändamål. Överskottet

domar, speciellt med inriktning på musikaler, på Skandia-
teatern i Norrköping. Han har även jobbat som clown
och sysslat med regi och författarskap. De sista fyra åren
har han jobbat i kök. För snart två år sedan flyttade han
till Offer och sedan i höstas bor han på det s k Panget i
Undrom och jobbar som kock i köket på Kalknäs skola.
     Joakim visar sig vara bygdens troligtvis färskaste invå-
nare, eftersom det bara har hunnit gå en vecka sedan han
flyttade hit (hitlockad av Per Magnus och tillsvidare boen-
de på hans rumssoffa). Han berättar att han närmast kom-
mer från Eskilstuna, men att han ursprungligen är från
Kungsbacka. Precis som Per Magnus har han sysslat myc-
ket med teater, men även jobbat som danslärare och tea-
terpedagog.
     Per Magnus och Joakim berättar vidare att de har
en vision att skapa ett kulturforum för teater, sång och
dans i byn, riktat mot både barn och vuxna. Per Magnus
har besökt klasserna på skolan och berättat om sina tan-
kar och planer och dryga dussinet elever har visat intresse

för den planerade verksamheten, som kommer att vara
en del av Botatons verksamhet och som också är tänkt
att bedrivas via ett eller flera studieförbund.
     ”Vi vill gärna att det ska bli en nystart för Botaton,
som har en fantastisk historia”, säger Per-Magnus och
berättar även att Kulturföreningen Botaton firar sitt
30-årsjubileum i maj och att det därför vore roligt om
de redan då kunde spela upp en föreställning. Tanken
är att deltagarna själva ska kunna vara med och påverka
verksamheten och t ex vilka teaterpjäser som ska uppfö-
ras i framtiden. ”Vi är här för barnens skull och inte vår
egen!”, konstaterar Per Magnus och Joakim samfällt.
     När jag efter ca en månad kontaktar Per Magnus,
för att bli uppdaterad om hur läget är, berättar han att
man planerar att dra igång en barngrupp den 13:e mars
och eventuellt en vuxengrupp lite senare. Likaså att pla-
nen fortfarande är att kunna framföra en pjäs i maj och
att det då antingen blir föreställningarna Det egendom-
liga huset eller Nevita.             av Rolf Ronestjärna

Den första Kakfrossan i oktober 2008 var starten till en mycket uppskattad och väl emotsedd tradition.
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Den årliga Kakfrossan i Sunnersta Folkets Hus brukar i regel samla många Boteåbor
vid årets frossa, som går av stapeln lördagen den 6:e april,
går till Boteåparlamentets bygdeutvecklingsarbete. Nytt
för i år är att de inflyttade, som är förstagångsbesökare
på Kakfrossan, inbjuds att komma en halvtimme innan
övriga, för att kunna bli välkomnade till bygden. Bo-
teåparlamentet vill därför uppmuntra alla de bybor, som
vet med sig att det har flyttat in nytt folk i grannskapet,
att kontakta dessa och bjuda in dem till årets kakfrossa.
Se annons på sidan 34 för hur Du bidrar med bakverk
till Kakfrossan.                           av Rolf Ronestjärna



starta upp Skandinaviska frikyrkan på Mallorca. Väl
tillbaka i Sverige välsignades paret med tre döttrar, inom
loppet av fem år, och under den perioden kom hon även
att jobba som dagmamma. 1984 for hon och familjen till
Argentina och avlöste där hennes föräldrar. Där blev man,
under två omgångar, kvar i sammanlagt i sex år, samtidigt
som barnaskaran utökades med en son. Tiden i Argentina
kom bl a att handla om engagemang i olika sociala projekt
och en uppstart av ett studiecenter.
     Efter återkomsten till Sverige föddes ytterligare en
son och 1996 satte sig Maud på skolbänken för att läsa
in gymnasiekompetens. Därefter blev det universitets-
studier, under fem år, med särskild inriktning på männi-
skans åldrande och personer med funktionsvariationer.
Efter avslutad utbildning kom Maud, under åren 2003-
2011, att jobba som enhetschef inom den kommunala
omsorgen i Uppsala och under den perioden gick hon
och maken skilda vägar. 2011 gick flyttlasset till Lofts-
dalen, samtidigt som hon fick jobb som enhetschef inom

6

Nyinflyttade Rolf och Maud Lindberg med vovsingen Yunica, som är en blandras av terrier och dvärgcollie.

Rolf och Maud Lindberg valde att
flytta till Boteå av strategiska skäl

tt man flyttar till Boteå av strategiska skäl
kanske inte direkt hör till vanligheterna, men
det var precis det som var fallet när det hand-
lar Maud och Rolf Lindberg. Men till det får

vi återkomma om en liten stund.
      I början av februari har jag förmånen att besöka Maud
och Rolf på Arlom 304. Vi slår oss ned i vardagsrummet,
där Maud har dukat fram lite fika. Hon berättar att hon
föddes i Skellefteå och att familjen kom att flytta ganska
ofta under hennes uppväxt, eftersom hennes pappa var
predikant. Loftsdalen har dock alltid varit en fast punkt
i tillvaron för henne, p g a att hennes morföräldrar bod-
de där. Åren 1967-1971 bodde familjen i Argentina när
hennes föräldrar var där som biståndsarbetare inom kris-
ten mission. Ett år bodde man även i Madrid.
     Efter ett år på Bibelskola kom Maud att, under ca tre
år, jobba som barn- och ungdomsarbetare i församlingar
i Österbybruk och Ånge. Efter att ha gift sig var hon och
maken, tillsammans med hennes föräldrar, med om att

De ganska färska Arlomsborna Rolf och Maud Lindberg känner sig välkomna i bygden
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Sången och musiken är en viktig del av nyinflyttade Maud och Rolf Lindbergs vardag och kristna liv.

ARGENTINA
Statsskick: Förbundsrepublik
Yta: 2 780 000 km2

Huvudstad: Buenos Aires (ca 2,9 milj invånare 2009
- Ca 15 miljoner i storstadsområdet)
Högsta berg: Aconcagua (6 962 möh)
Invånarantal: 44,5 miljoner (2018)
Invånare/km2: 16
Naturlig befolkningsökning: 1% (2017)
Medellivslängd: Kvinnor 80 år & män 77 år
Religion: Romersk katolsk (92%), protestanter (2%)
Läs- & skrivkunnighet: Ca 98%
BNP/invånare: Ca 100 000 kr (2016)
Naturtillgångar: Guld, koppar, järnmalm & olja
Viktigaste exportvaror: Sojaprodukter, majs & kött
Valuta: Argentinsk peso

äldreomsorgen. Hösten 2012 lärde Maud känna Rolf.
Strax blev de ett par och våren 2013 stod bröllopet. Efter
tre år inom äldreomsorgen sökte och fick hon en tjänst
som kurator på Härjedalens gymnasium i Sveg. Idag är
Maud arbetssökande.
     Rolf berättar, i sin tur, att han är född och uppvuxen
i Piteå. Efter avslutad gymnasieutbildning gick han en
tvåårig musiklinje i Mellansel. Efter avklarad utbild-
ning fick han jobb som musiklärare i Hammerdal. Efter
ett år blev han dock antagen till en ettårig dispensutbild-
ning för musiklärare och fick därefter jobb som musik-
lärare i Herrskog. Där blev han kvar i fem år och under
de åren fick han och hustrun två barn. Därefter gick flytt-
lasset till Piteå.
    Rolf berättar vidare att han, ända sedan barnsben ha-
de burit på en längtan efter att få jobba med lantbruk,
vilket kom att innebära att han, efter några år i Piteå,
kom att sadla om till just lantbrukare. Under de här åren
utökades familjen med ytterligare två barn. Som mest
hade lantbruket, som han arrenderade, 75 mjölkkor och
75 ungdjur. Efter sju år, närmare bestämt när arrendet
upphörde 1995, startade Rolf en kopieringsfirma, som
han också kom att driva i sju år. 2004 bytte han på nytt
inriktning, i det att han införskaffade skog och därmed
blev skogsbonde. 2011 bestämde sig Rolf och hustrun
för att gå skilda vägar och året därpå avyttrade han skogs-
bruket. På det följde ett par år av sjukskrivning fram till
det att han gick i pension 2014.
     2015 flyttade Maud och Rolf från Loftsdalen till
Lillhärdal. Våren 2018 växte tanken på att flytta åter
fram hos de båda. Dels upplevde de att de gärna ville bo
lite närmare kusten, där klimatet lämpar sig bättre för
odling än det gör inåt landet, men kanske framförallt
för att få ett lämpligt avstånd till sina respektive barn,

som är utspridda på lite olika håll i landet. Valet föll slut-
ligen på Ångermanland, som låg mest strategiskt till,
och man började genast söka hus på nätet. I Arlom fann
man det hus och den tomt som stämde bäst överens med
deras önskemål. ”Vi hittade både varandra och vårt
nya hem på nätet!”, utbrister Rolf och skrattar glatt.
     I augusti 2018 blev Maud och Rolf Boteåbor och
de har redan hunnit bekanta sig med bygden, t ex gick
de direkt med i Boteåkören. Att de är glada över att de
valde Boteå märks tydligt. ”Det är en levande lands-
bygd och folket är trevligt och lätta att få kontakt med.
Vi känner oss verkligen välkomna!”, konstaterar de bå-
da. Avslutningsvis delar de med sig av sina planer på
att ha potatis-, grönsaker- och bärodling på plätten ne-
danför huset. Rolf uttrycker även en önskan om att kunna
köpa ved på rot och ta på sig röjningsuppdrag med sin
lilla skogsmaskin.                           av Rolf Ronestjärna
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Det har snart gått tre år sedan Aron, Håkan, Christine, Stina och Ulf flyttade till Boteå.

Familjen Widengren/Faxbrink ham-
nade i Boteå via kontakter

otebladet är på ständig jakt efter nyinflyttade.
Redaktionen har nämligen fått för sig att det
både är positivt för bygdens folk och för de
nyinflyttade att de sistnämnda får bli presen-

terade i Botebladet.
     På Solumsvägen i Undrom huserar, sedan snart tre
år tillbaka, en trebarnsfamilj som fram till nu har lyc-
kats att undgå Botebladets känsliga radar när det gäller
nyanlända till bygden. Men bättre sent än aldrig, som
tidningens måtto är.
     I mitten av februari har undertecknad förmånen att
göra ett besök hos paret Håkan Widengren och Chri-
stine Faxbrink, som dukat fram ett dignande fikabord.
De två yngsta barnen; Aron (10,5 år) och Stina (8 år),
sitter kvar en stund i köket och hinner båda berätta att
de trivs förhållandevis bra på Kalknäs skola. 20-årige
Ulf, som sitter kvar under hela intervjun, berättar att han
är utbildad elektriker, men just nu är arbetssökande. Då
och då brukar han dock kunna jobba extra hos Woody
Bygghandels virkeslager i Nyland.
     Christine berättar att hon föddes och växte upp i
Strömsund. Hennes första riktiga jobb var hos en möbel-
tillverkare på orten och där blev hon kvar i 1,5 år. 1992

Trebarnsfamiljen från Kyrkdal fastnade för fastigheten på Solumsvägen i Undrom
föddes dottern Nathalie och 1996 kom sonen Max till
världen. Max föddes med multipla missbildningar och
knappt ett år gammal gick han bort. 1999 föddes Ulf.
     Under de närmaste åren gick Christine olika utbild-
ningar och hade diverse vikariat inom både äldre- och
handikappomsorgen. 2002 gick hon och sambon skilda
vägar och i den vevan flyttade Christine till Sollefteå.
Ganska direkt träffade hon och blev tillsammans med
Håkan och hon och Ulf flyttade upp till Håkan i Öster-
åsen. Åren 2002-2006 hade Christine olika vikariat inom
äldreomsorgen i Sollefteå och därefter fick hon jobb som
personlig assistent. 2008 utökades familjen med sonen
Aron och 2011 flyttade familjen till Kyrkdal, för att få
möjlighet till djurhållning, och samma år föddes även
dottern Stina. Ett par år senare fick Christine jobb som
timvikarie inom äldreomsorgen i Nyland och 2017 fick
hon en tillsvidareanställning hos hemtjänsten där.
     Håkan berättar inledningsvis att han är född och upp-
växt i Sollefteå och att det var hans farfar som startade
Widengrens musikaffär i Sollefteå. Efter grundskolan
fick Håkan jobb som maskinförare i Stockholm. 1979
återvände han till Sollefteå och började jobba på mejeriet
i Skärvsta. Efter lumpen, på T3 i Sollefteå, gick han en
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1,5 år lång svetsutbildning på AMU i Kramfors. Där-
efter bar det av tillbaka till Stockholm och mellan åren
1983-1989 kom han att jobba hos miljöföretaget Ragn-
Sells. 1989 var Håkan åter tillbaka i Sollefteå och fram
till 2006 kom han att jobba som chaufför och allt i allo
hos Frestadius Åkeri AB. Därefter omskolade han sig
och kom att jobba som personlig assistent fram till 2012,
då han återgick till chaufförsjobbet, nu hos RTM Helgum
AB, med bilen stationerad i Sollefteå.
     Christine och Håkan berättar att de, för ungefär tre
år sedan, började att se sig om efter ett annat boende.

Via kontakter fick de nys om att det fanns ett tomt hus
på Solumsvägen i Undrom. I maj 2016 inköptes fastig-
heten och genast gick flyttlasset till Undrom. Och på den
vägen är det.
     Familjen har sedan dess funnit sig väl tillrätta i byg-
den. ”Undrom är en lugn och mysig by och vi trivs väl-
digt bra”, konstaterar Christine och Håkan. De ser
båda fram emot att framledes börja renovera huset och
att börja odla i trädgården. Att de kommit till Boteå för
att stanna råder det inte den minsta tvekan om.
                                               av Rolf Ronestjärna

Familjen Widengren/Faxbrink på Solumsvägen har vid det här laget börjat finna sig tillrätta i bygden.
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Ny vaktmästare för Sunnersta Folkets Hus
Tobias Nilimaa är nytillträdd vaktmästare för Sunnersta Folkets Hus, som är bygdens egen samlingslokal.

unnersta Folkets Hus, som är bybornas egen sam-
lingslokal, är tillgänglig för alla typer av verk-
samhet, såsom t ex musikarrangemang, fester och
möten. Vid årsskiftet tillträdde Tobias Nilimaa

som ny vaktmästare för fastigheten. Tobias, som sedan
2016 har sin hemvist på Kyrkvägen i Undrom, har tidigare

Runt årsskiftet tog Tobias Nilimaa över tjänsten som vaktmästare för byns folkets hus
presenterats i Botebladet (se Botebladets vårnummer
2018 på www.botea.se). Bokningar sker precis som tidi-
gare på telefonnummer 070-547 45 42.
     I april har Folketshusföreningen sitt årsmöte. På det
mötet kommer en ny ordförande, ny kassör och ny sek-
reterare att tillträda.                          av Rolf Ronestjärna
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Marie Sjölander och hennes hund Flisa trivs båda väldigt bra i hennes lilla hus i Följa.

Följabon Marie Sjölander gör så
att sjuka kroppar mår bättre

arie Sjölander har bott i Boteå sedan 1991
och ända sedan hon flyttade hit har hon
haft ett stort intresse för och även prakti-
serat homeopati och erbjudit massage.

Idag har hon en praktik i Företagarnas hus i Sollefteå
och hon tar även emot kunder hemma hos sig i Följa.
Men låt oss för all del inte gå händelserna i förväg.
     I samband med intervjutillfället med Marie, lyckas
jag med bedriften att få min bil att glida ned i diket när
jag ska svänga in på hennes tomt på Vallavägen. En tan-
ke på att kontakta min tidigare granne Lars Åke Sund-
berg, för att be om hjälp, dyker genast upp i mitt huvud,
men Marie och jag beslutar oss istället för att först för-
söka gräva loss bilen och placera en matta under fram-
hjulet. När vi gjort detta, ber jag en bön till Gud om hjälp
och vi hinner inte mer än ställa snöskovlarna åt sidan
förrän en bil dyker upp på vägen. Det visar sig vara Lars
Åke Sundberg! Tack gode Gud! Efter att han dragit loss

I snart 30 år har Marie Sjölander hjälpt Boteåbor som besvärats av hälsoproblem
bilen, kan vi bara konstatera att vi omöjligt hade kunnat
komma loss med bilen på egen hand...
     Efter vårt lilla oplanerade äventyr slår vi oss ned i
Maries mysiga kök och hon berättar att hon är född och
uppvuxen i Stockholm och att hon efter grundskolan utbil-
dade sig och kom att jobba som kronoinspektör hos kro-
nofogdemyndigheten i Täby. ”Efter sju år i det jobbet
började jag dock misstänka att jag kanske var på fel
plats, eftersom gäldenärerna ofta skickade tackbrev
och blommor till mej”, säger Marie och skrattar glatt.
Så hon bestämde sig för att ta tjänstledigt i ett halvår för
att istället prova på vårdyrket. ”Det var väldigt befri-
ande och det kändes genast rätt!”, minns hon. Efter något
år började hon, parallellt med jobbet inom vården, att gå
en fyraårig naturmedicinsk distansutbildning till homia-
triker.
     1991 lockades Marie, sambon Klas och sonen Vik-
tor, via en gemensam bekant, att flytta till Holm. ”Det
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De senaste åren har Marie studerat homeopati parallellt med att hon har arbetat deltid som personlig assistent.

har betytt väldigt mycket att få bo i Boteå och jag har
aldrig ångrat att vi flyttade hit”, konstaterar Marie.
Omedelbart vid ankomsten till Boteå fick Marie jobb
på Vallänge, där hon blev kvar i fyra år, och under den
perioden föddes också sonen André. Därefter läste hon,
under ett år, in gymnasiet på Hola Folkhögskola och på
det följde vikariat på Blåklockans dagis och Kalknäs sko-
la under ett par år. Efter det fick hon jobb som person-
lig assistent, något som hon nu har jobbat med i cirka
15 år, ett jobb som hon har trivts väldigt bra med. Under
de här åren har Marie även hunnit med att utbilda sig
till homeopat och under den utbildningsperioden kom
hon samtidigt att ha tre jobb (personlig assistent, vakt-
mästare på Sunnersta Folkets Hus och homiatriker) för
att bl a kunna finansiera sin utbildning. Hon har även ta-
git kortare kurser och bl a utbildat sig till djurhomeopat.
     Marie berättar att homeopatin idag är accepterad och
praktiseras i väldigt många länder runt om i världen,
men att Sverige fortfarande ligger efter i utvecklingen på
det området. ”Det är mycket tråkigt, eftersom det ju
handlar om ett naturligt och billigt läkande”, suckar Ma-
rie. Sedan ett år tillbaka har Marie dessutom påbörjat en
treårig vidareutbildning inom homeopatin, samtidigt som
hon jobbar deltid som personlig assistent, och hennes
ambition och förhoppning är att hennes almanacka, efter
avslutad utbildning, ska komma att bli fulltecknad med
homeopatikunder. ”Min stora dröm är dock att kunna
göra om tidigare Hammars sjukhem, eller varför inte
Bettans Konferenscenter, till ett center för homeopati.”
På min avslutande fråga om vad som är det bästa med
hennes yrke, svarar hon utan att tveka och med påtaglig
värme i rösten: ”Det är ett väldigt intressant och spän-
nande jobb och det är lite av ett detektivarbete att kun-
na hitta rätt medicin för varje enskild människa.”
                                              av Rolf Ronestjärna
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HOMEOPATI
Klassisk homeopati är en välbeprövad medicinsk be-
handling som stimulerar kroppens egna försvarsmeka-
nismer med hjälp av det homeopatiska läkemedel som
bäst motsvarar varje patients symtombild och hälso-
tillstånd. Läkemedlen är kliniskt prövade med väldoku-
menterade effekter, och ges ett i taget, i minsta möjliga
dos. Grundläggande för homeopatin är likhetsprincipen
”Simila similibus curentur”, vilket betyder ”liknande botar
liknande”. Med det menas att varje substans som kan
producera ett visst antal symptom hos en frisk människa
också kan användas för att bota samma symptom hos
en sjuk människa.

Marie har aldrig ångrat att hon flyttade till Boteå.
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Nicole Pieren Broekema och Marco Jeroen Pierens företag erbjuder ett stort antal produkter och tjänster.

Nicole och Marco vill via sitt före-
tag sprida en alternativ livsstil
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Marco och Nicole befinner sig i startgroparna när det gäller deras planer att kunna erbjuda vildmarksaktiviteter.

sitt sommarnummer 2017 hade Botebladet nöjet
och förmånen att få presentera och välkomna det
nyinflyttade paret Marco Jeroen Pieren och Nicole
Pieren Broekema, som nyligen hade flyttat från

Nederländerna till Offer (se www.botea.se).
     Redan då kunde Marco och Nicole berätta om att de
startat två företag; Marcos firma Norrland Drone Ser-

vices och Nicoles firma Bäst Häst. Sedan dess har de
hunnit utöka sin affärsverksamhet och även startat före-
taget Fields Sweden. Marco berättar att hans drönar-
verksamhet har växt med tiden och att han nyligen har
skaffat en värmekamera för att kunna erbjuda fastighets-
ägare att kolla upp hur väl isolerade deras hustak är. På
uppdrag av Sollefteå kommun har han, i energiinspek-

Det holländska paret har omfattande planer när det gäller deras företag Fields Sweden
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Via Fields Gård hoppas Marco och Nicole kunna erbjuda besökarna fina och minnesvärda naturupplevelser.

tionssyfte, t ex fotograferat Långsele skola från ovan.
Nicole har även hon kommit igång mer och mer med sitt
företag.
      Företaget Fields Sweden (www.fieldssweden.com)
består av ett antal underavdelningar såsom:
Fields Flygfoto: Erbjuder privatpersoner och före-
tag (såsom t ex mäklare, skogsägare och jordbrukare)
flygfotografering, antingen via stillbilder eller film. Möj-
lighet till färgutskrift i A2-format finns även.
Fields Aktivitet: Erbjuder bl a vildmarksaktiviteter
och friluftsliv och är en verksamhet som kanske mer riktar
sig till utländska besökare.
Fields Gård: Erbjuder besökaren fina naturupplevelser
och att uppleva lantlivet med allt vad det innebär.
Fields Shop: Försäljning av häst- och fårprodukter
och försäljning av egna naturfotografier. Erbjuder även
utskrift av digitala bilder och mobiltelefonbilder medan
kunden avnjuter en kopp kaffe. Dessutom planeras både

öl- och köttförsäljning.
     Marco har det senaste året periodvis jobbat för Sol-
lefteåföretaget TSB Entreprenad medan Nicole har va-
rit anställd som lokalvårdare på Kalknäs skola. Avslut-
ningsvis berättar de att de, med sitt företag Fields Swe-
den och sin verksamhet, vill presentera en hållbar livs-
stil i vår stressade tillvaro och att de vill inspirera till ny-
tänkande.
     När vi är klara med intervjun tar Marco och Nicole
med mig på en liten promenad i det vackra vinterland-
skapet. På deras ägor, en bit in i skogen, har de nämligen
börjat iordningställa ett exotiskt boende för framtida ut-
ländska kunder. De har bl a gjort iordning en grillplats
och på prov satt upp en mindre tipi/kåta. En större tipi/
kåta, som kommer inrymma två sängar och en kamin, är
på gång att levereras vilken dag som helst. Botebladet
ber att få önska lycka till med företaget i fortsättningen!
                                              av Rolf Ronestjärna

Via Fields Flygfoto har Marco möjlighet att ta fantastiska flygfoton på t ex hus och jord- och skogsfastigheter.
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The Cadillac Band, som förkortas TCB, är en blinkning till Elvis´eget favorituttryck: Taking Care of Business.
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The Cadillac Band, som besökte Björksjöns Folkets Hus, har gjort mer än 1500 spelningar tillsammans.

Björksjön fick fint besök i samband med
en Rock’n Rollkväll i nostalgins tecken

et var tack vare Långselebon Ulf ”Otto” Ot-
tosson som The Cadillac Band kom till
Björksjön. Otto känner nämligen Ulf Nils-
son, som är trummis i The Cadillac Band,

och de hade i flera år funderat på att göra en turné med
bandet i våra trakter. Nu blev det äntligen av! Otto be-
rättade att bandet föredrar mindre scener, eftersom de får
en direkt och mycket intimare kontakt med publiken där.
The Cadillac Band har kompat många svenska artister;

Elvis Presley´s f d basist förgyllde Björksjöns Folkets Hus med sin närvaro den 22:a februari
såsom t ex Siv Malmkvist, Tommy Körberg och Svenne
Hedlund. Bandet består av Janne ”Lucas” Persson,
sång och piano (enligt hemsidan även dragspel), Börje
Hallberg, bas och sång, Ulf Nilsson, trummor, Bengt
Augustsson, gitarr och saxofon, samt Mikael Berggren,
gitarr. Övriga sångare för kvällen var Olov Pilebo, som
1970-1984 var sångare i gruppen Streaplers, och den
ovan nämnda Ulf ”Otto” Ottosson. Det visade sig vara
ett gäng härliga ”gubbar”, som verkar ha jättekul när de
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Janne ”Lucas” Persson körde givetvis sin paradlåt.
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är ute och spelar. De har stor erfarenhet av många typer
av musikstilar, men först och främst 50-60-tal.
     Framträdandet började med signaturmelodin till Vi
i Femman, som den lät när Janne ”Lucas” Persson age-
rade husband i TV-programmet. Låtarna avlöste varan-
dra. Det var Blue Berry Hill och All Shuck Up, blandat
med Växeln, hallå, med damerna i publiken som kör.
     Efter den obligatoriska fikapausen spelade bandet
några låtar till och sedan var det dags för kvällens gäst-
artist; Jerry Scheff, som var basist till Elvis Presley.
Han började spela med Elvis 1969 och spelade med ho-
nom fram till dennes död 1977. Jerry har dessutom spelat
med många stora stjärnor runt om i världen; t ex Bob
Dylan och The Doors. Han har även medverkat vid många
studioinspelningar. Jerry Scheff inledde med att berätta
hur det egentligen gick till när han blev Elvis´ basist. I
slutet av 1960-talet blev han uppringd av James Bur-
ton, Elvis´ lead gitarrist, som undrade om han ville vara
med och spela bas i Elvis´ band. På den tiden spelade

Jerry mest jazz och hade bara en vag aning om vem
Elvis var. Enligt honom var han en vit kille som för-
sökte sjunga som en färgad. Jerry åkte hem till sin fru
och berättade om erbjudandet. ”You’re kidding! Go!”
(Du skojar! Kör!), sade frun. När en något ”slappt” klädd
Jerry gick in i studion, så kom en mycket välklädd Elvis
fram till honom. ”Tack för att du kom. Vilken av mina
låtar tycker du bäst om?” ”Jag kan ingen av dina låtar.”
”Kan du spela en blues?” ”Ja.” ”Okej, låt oss spela
lite.” När Elvis sedan tog sin första ton reste sig håren
på Jerrys armar. Från den stunden visste han att han var
ett Elvisfan.
     Jerry framförde sedan ett antal låtar, med delar av
bandet, samt med Leif Jonasson, en gitarrist från trak-
ten, bl a framförde Otto låten Fever, ackompanjerad bara
av Jerry på bas.
     Sammantaget blev det en härlig kväll, med mycket
bra musik och många skratt. Tänk att lilla Björksjön kan
bjuda på sådana celebriteter!                     av Ulla Bodin
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Basisten Jerry Scheff har även spelat med Bob Dylan, The Doors, Elvis Costello och Neil Diamond.

Obligatorisk skivförsäljning stod även på programmet.
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Tre föremål jag skulle ta med
mSågverketdarbete &
vävstolen.

 jag träffar barnbarne..

FEM SNABBA FRÅGOR:

Tre föremål jag skulle ta med
till en öde ö:
- Handarbete, korsord och en
telefon.

Någon jag gärna vill träffa:
- Min mamma.

Sån är jag:
- Jag hjälper gärna till när nån
behöver hjälp. Jag är också rak
och säger vad jag tycker och
tänker.

Mitt älsklingsplagg:
- Fritidskläder.

Jag blir glad när:
- Våren kommer och när jag kan
göra någon glad.

Gull-Maj Edlund tillhör den kategori bybor som uppskattar Botebladet.
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I detta nummer av Botebladet möter vi Gull-Maj Edlund från Sångal
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Gull-Maj Edlund

uropa befinner sig mitt uppe i ett brinnande världskrig. Året är
1943 och i Ärtrik, ca ett par mil nordväst om samhället Helgum
i Ångermanland, välsignas makarna Evert och Göta Gabrielsson
med sitt tredje barn; en flicka som de ger namnet Gull-Maj.

      Det är just denna Gull-Maj som undertecknad har förmånen att besöka
en ovanligt kall dag i slutet av januari. Maken Lennart möter mig ute på gårds-

Gull-Maj Edlund älskar att få hål-
la på att påta i sin trädgård
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Gull-Maj Edlund tycker om att handarbeta och har under åren producerat mängder av korsstygnstavlor.

 forts. nästa sida
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planen med en undran om jag vill koppla bilen till de-
ras motorvärmaruttag och jag tackar tacksamt ja. Inne
i huset har Gull-Maj dukat upp en dignande fat med
alla sorters mumsiga julkakor. Vi slår oss ned alla tre
vid rumsbordet och Gull-Maj berättar inledningsvis att
hennes pappa, som härstammade från Ärtrik, och hen-
nes mamma, som kom från grannbyn Holmstrand, var
hemmansägare som försörjde sig på sitt jord- och skogs-
bruk. På gården fanns det kor, grisar, höns och en häst
och de sedermera fyra syskonen fick tidigt börja hjälpa
till hemma, speciellt vid slåttern och vid potatisupptag-
ningen. De första sex skolåren tillbringade Gull-Maj
i Holmstrands skola och sjunde klass gick hon i Valvi-
kens skola i Helgum.
     Gull-Maj berättar vidare att det fanns en hel del barn
och ungdomar i byn och att man sommartid badade och
fiskade, att man även lekte indianer och vita, kurragöm-
ma och gömma nyckel. På vintern kom det mest att hand-
la om skridsko- och skidåkning, där Gull-Maj speciellt
var förtjust i det sistnämnda. Hon hade m a o en lycklig
barndom! Redan i 4-5-årsåldern lärde hon sig att sticka,
ett intresse som kommer att följa henne hela livet, och
hon minns speciellt en händelse i samband med att hon
som sexåring bröt benet och hamnade på sjukhuset. Gi-
vetvis hade hon med sig stickningen, för att fördriva tiden,
och hon kom att väcka stor uppmärksamhet när hon, med
sin späda varelse och i princip dold bakom stickningen,
satt och stickade.
     Vid sitt sista sommarlov fick Gull-Maj sommarjobb

på Ärtriks Lanthandel, vilket ledde fram till att hon även
fick anställning där efter att hon, 14 år gammal, gick ut
skolan året därpå.
     Efter två år, alltså 1959, fick hon jobb som hembi-
träde i Sollefteå och kom att hyra ett rum hos en faster.
Samma år möttes hon och blivande livskamraten Len-
nart Edlund för allra första gången, i samband med att
han levererade mjölk till huset där hon jobbade. På min
fråga om det var kärlek vid första ögonkastet svarar Gull-
Maj: ”Ja, och nu är jag ärlig!” ”Vaddå, har du inte va-
rit det tidigare under intervjun!?”,  kontrar jag snabbt,
varvid vi alla tre brister ut i skratt, som varar i flera minu-
ter. När vi hämtat oss fortsätter Gull-Maj: ”Hos mej sa
det genast klick och jag tänkte: Honom ska jag ha!”
Gull-Maj fick rätt, för med tiden växte känslor fram
hos de båda och året därpå blev de ett par.
     1962 fick Gull-Maj jobb hos Näsströms Livs, som
låg tvärs över gatan mot dagens Skattkistan, och där blev
hon kvar i två år fram till det att hon började hos Ånger-
manlands Mejeriförenings butik i Skärvsta. 1964 förlo-
vade sig också hon och Lennart och 1969 flyttade de in
i en lägenhet på Remsle. Året därpå stod bröllopet i Sol-
lefteå kyrka och samma år föddes även dottern Carina.
Carina bor idag i Frök och jobbar på Nybo Servicehus
i Nyland. Hon är gift och har två barn.
     Efter ett år, hemma med Carina, återgick Gull-Maj
till jobbet på mejeriföreningen, nu på en halvtidstjänst,
och fortsatte där fram till 1973, då dottern Ulrika föddes.
Ulrika, som är sjukpensionär, bor idag i Sollefteå tillsam-
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Nästa år har Sångalborna Lennart och Gull-Maj Edlund varit tillsammans i 60 år.
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mans med sambo. 1974 sadlade Gull-
Maj om till att bli dagmamma och
det höll hon på med fram till 1982,
då hon fick jobb som lokalvårdare på
Lantmännens. Från 1987 kom hon att
ha två jobb, eftersom hon samtidigt
tackade ja till ett städjobb på Valla-
skolan.
     1988 gick flyttlasset till Sångal,
i samband med att man tog över Len-
narts föräldrahem. 1991 slutade Gull-
Maj på Lantmännens och övergick
istället att städa på Para skola, något
som hon fortsatte med fram till 1996.
Ungefär i den vevan fick Gull-Maj
diagnosen fibromyalgi och blev sjuk-
skriven. Efter en tid kunde hon bör-
ja jobba halvtid och fick då jobb i ca-
feterian i kommunhuset. Där blev hon kvar till dess att
hon gick i pension 2008.
     Som tidigare har nämnts, så har intresset för handar-
bete följt Gull-Maj genom livet och på väggarna i huset
finns en hel del av hennes fina korsstygnstavlor uppsatta.
Ett annat av hennes stora intressen är trädgårdsskötsel
och det är säkert en hel del förbipasserande bybor som
sommartid inte har kunnat undgå att se hennes prunkan-
de trädgård. ”Ingenting går upp mot att sköta om trädgår-
den och pyssla med tomaterna och gurkorna ute i växt-
huset”, konstaterar hon lyriskt. Att Gull-Maj dessutom
är väldigt intresserad av all form av idrott går inte heller
att ta miste på. Så här i vintertid missar hon ogärna att,

via TV:n, följa all slags alpin skidåkning, längdskidåk-
ning och skidskytte.
     På samma sätt råder det inte heller någon tvekan om
att hon verkligen trivs med tillvaron i Sångal. ”Jag trivs
jättebra här, även om det tog mej ett tag att vänja mej
att bo på landet, och jag skulle aldrig någonsin kunna
tänka mej att flytta härifrån. Jag skulle bli tokig om
jag var tvungen att bo i en lägenhet i stan.” Närheten till
naturen, bra och trevliga grannar, likaså ett bra förenings-
liv påverkar givetvis också trivseln. Sedan flera år är
hon en trogen medlem i Björkå PRO, Björksjösvängen
och Sånga-Överlännäs Hembygdsförening.
                                              av Rolf Ronestjärna
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Gull-Majs blomstrande trädgård och Lennarts snickrade kopia av bostadshuset.
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Just nu finns det två lediga tvårumslägenheter och en etta
för sommaruthyrning på f d pensionärshemmet i Undrom. Vid
intresse kontakta Risto Rundgren på telefon 070-204 13 11
för mer information.

 

Bland annat är lägenheten på bilden ledig.

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 kom-
mer in i sista minuten tas in i mån av tid och plats. Artiklar och reportage måste läm-
nas 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 ock-
så, 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: Ingrid Viking, 076-800 21 18 & Gun Åslund, 076-268 21 20.

 

 

BOTEÅPARLAMENTET

Prenumerera på Botebladet!!!
Känner Du någon utflyttad Boteåbo
eller annan person som skulle vilja
få Botebladet i brevlådan? Är Du
själv inte bosatt här, men ändå vill
läsa Botebladet? Vill Du prenume-
rera på Botebladet för någon annans
räkning? Möjligheten finns i så fall att,
till det låga priset av 180 kr/år (inklu-
sive por-to), få tidningen skickad dit

Du vill! Vänligen kontakta prenumerationsansvarig: Karin Ronestjärna, Tel: 0612 - 601 23
eller skicka ett vykort till redaktionen på adress: Botebladet, c/o Karin Ronestjärna,
Undrom 140, 881 95  Undrom. Allra enklast är det att skicka ett mail till karin@ronestar.nu

Boteåparlamentets Bankgironummer är 5548-6377
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Karin Sellgren, från BUG, med Ilona Nilimaa, Anne Ståhl Sellin, Ingrid Viking och Pia Hedberg från Parlamentet.

Boteå Utvecklingsgrupp söker pro-
jektbidrag för att utveckla bygden

om tidigare har berättats i Botebladet har en
grupp bybor, i regi av Lokal Utveckling i Sollef-
teåbygden, sedan i höstas träffats vid ett antal
tillfällen för att samtala om hur man skulle kunna

utveckla bygden på olika sätt (se bl a förra numret av
Botebladet på www.botea.se). Sedan förra numret av tid-
ningen har verksamheten hunnit införlivas under Boteå-
parlamentet och kommer fortsättningsvis att gå under
namnet Boteå Utvecklingsgrupp (BUG). Ett utskick har
även gjorts till bygdens olika föreningar med ett upprop
om idéer och förslag på hur man skulle kunna utveckla
bygden och göra den mer attraktiv för både boende och
besökare.
     BUG, med Anna Törner i spetsen, har under hösten
arbetat med en utvecklingsplan som kommit att mynna
ut i en projektansökan, som i mitten av februari  skickades
in till Länsstyrelsen. Ansökan rör friluftsområdena i Gål-
sjö och Björkå och går i huvudsak ut på följande:
Möjliggöra ett återställande av rekreationsplatsen vid
Gålsjö skogssjö och försöka att åter göra området attrak-
tivt, genom att bl a återställa badbrygga, vindskydd och
grillplats så att det åter kan användas som rekreations-
plats för det rörliga friluftslivet. Arbetet kommer till stor
del att bestå av ideella arbetsinsatser i form av slyröjning,
skräp- och glasplockning, markberedning och diverse
olika byggnationer.

I ett första skede önskar man att få återställa friluftsområdena i Gålsjö och Björkå
Att återställa det friluftsområde, vid Björkåns utlopp,
som förstördes i samband med en vårflod någon gång på
90-talet. Idag är därför möjligheten att både fiska och
vandra i området mycket begränsad. För att åter skapa
ett attraktivt friluftsområde och möjliggöra fiske och
vandring, behöver nya broar och spångar anläggas, vand-
ringsstigar skyltas, ses över och röjas upp. I anslutning
till stigarna och broarna kommer två stycken nya mötes-
platser bestående av bänkar och grillringar att skapas.
     Vid ett extra styrelsemöte, i Sunnersta Folkets Hus
den 10:e februari, beslutade Boteåparlamentet att ställa
sig bakom Boteå Utvecklingsgrupps bidragsansökan och
att stå som projektansvarig gentemot Länsstyrelsen och
Sollefteå kommun. I mötet togs också ett beslut om att
bidra med 2 000 kr till projektet, med hjälp av de pengar
som inkommit i samband med Parlamentets s k Kakfros-
sor 2018 och 2019.
     BUG:s styrelse 2019 består av Karin Sellgren (ord-
förande), Ulrika Bergman (kassör), Joel Ölund (sekre-
terare) och Anna Törner (suppleant). Den 28:e mars in-
bjuder BUG till ett informationsmöte där man kommer
att presentera sin handlingsplan (se annons sidan 34).
     Botebladet ämnar fortsättningsvis följa och rappor-
tera från det planerade projektet och hela projektansökan
kommer även finnas tillgänglig på www.botea.se, byg-
dens egen hemsida.                        av Rolf Ronestjärna
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och en mängd olika kommunföreträdare på plats i Sun-
nersta Folkets Hus för att träffa och samtala med runt
dussinet Boteåföretagare. Moderator för kvällen var Jan
Röhlander, näringslivsutvecklare hos kommunen, och
efter att denne hälsat välkommen intogs smörgås och röd-
betssoppa, tillagad av den nyligen utflyttade Boteåbon
Laila Lindholm. Kvällen till ära hade hon dessutom ska-
pat en biskvi, med ett Boteåmonogram på, som mottogs
väldigt positivt av de församlade.
     När alla var mätta och belåtna tog kommunalrådet
Johan Andersson till orda och redogjorde för Sollefteå
kommuns satsning på att förbättra företagsklimatet i kom-
munen. Man har bl a satsat en miljon extra på utveckling
av näringslivet på landsbygden och man har även satt
ihop ett team av handläggare med uppgift att underlätta
för kommunens företagare. En målsättning är också att
kunna få större företag att etablera sig i Sollefteå. Även
kommunchef Anna-Sofia Kulluvaara strök under Sollef-
teå kommuns önskan att stärka företagandet i kommunen.
    En representant från Almi Företagspartner AB, som
ombesörjer företagslån och affärsutveckling för växande
företag, fanns också på plats och berättade bl a om möjlig-
heten att få hjälp till investeringar när de vanliga ban-
kerna säger nej. Avslutningsvis gavs det tillfälle till sam-
tal och frågor och några Boteåföretagare tog vara på den
möjligheten.                                    av Rolf Ronestjärna

En mängd företrädare för Sollefteå kommun fanns på plats vid Företagarkvällen i Sunnersta Folkets Hus.

Sollefteå Näringslivsråd inbjöd till Före-
tagarkväll i Sunnersta Folkets Hus

edan 2003 har Sollefteå kommun haft ett närings-
livsråd, där tanken har varit att samtala om aktu-
ella frågor och formulera gemensamma mål när
det gäller det lokala näringslivet.

     Sollefteå kommun genomför just nu den största sats-
ningen på företagsklimatet på länge. Tillsammans med
näringslivsorganisationerna har man inlett en gemensam
satsning för att stärka tillväxten och företagsklimatet.
Samarbetet har döpts till #DrivkraftSollefteå och i det
hela ingår bl a satsningar på näringslivsutveckling på
landsbygden, ökade resurser för förbättrat företagsklimat,
ökad tillgänglighet, förbättrad information och tydliga-
re prioritering av företagen. Anledningen är att Sollefteå
kommun anser att företagarna och entreprenörerna, efter-
som de är med och skapar resurser som möjliggör sam-
hällsutveckling och välfärd, är väldigt viktiga för kom-
munens fortsatta utveckling och tillväxt.
   Under hösten har Näringslivsrådet anordnat ett antal
företagsträffar runt om i kommunen, med målsättning
att kunna stärka näringslivsklimatet genom att ta sig an
viktiga utvecklingsfrågor, med fokus på tillväxt. Företags-
träffarna har berört frågor såsom finansiering, med repre-
sentanter från banker och andra aktörer inom finansiering,
och likaså har diskussion om hur man gemensamt ska-
par ett gott företagsklimat förts.
     På kvällen den 20:e februari fanns Näringslivsrådet

Sollefteå kommun genomför just nu en av sina största satsningar på företagandet i kommunen
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Kenneth Assergård, en av butikens trogna kunder, gjorde sina inköp när butiken och Butiksrådet bjöd på kaffe.

Butiksägarna och Butiksrådet jobbar på
för att kunna öka butikens omsättning

id det här laget torde det vara ett välkänt fak-
tum för bygdens folk att Undroms Närlivs
kämpar för sin överlevnad. I höstas skakade
Mikael Holmsten liv i Boteåparlamentets vi-

lande butiksråd och ett kundlotteri, med dragning i slu-
tet av varje månad, anordnades. Initiativet visade sig fal-
la väl ut och har bidragit till en ökad omsättning.
     Lördagen den 9:e februari bjöd Butiksrådet och
butiken tillsammans på kaffe och wienerbröd. Mellan
den jämna strömmen av kunder får jag mig en pratstund
med butiksinnehavaren Conny Borg. Denne berättar att
han ser positivt på framtiden när det gäller butiken och
att omsättningen, till stor del tack vare Butiksrådets enga-
gemang, har ökat gradvis under 2018. ”Det verkar som
om kunder har börjat hitta tillbaka till butiken och det
sporrar oss verkligen att se att omsättningen sakta, men
säkert ökar. Samtidigt är det svårt att veta hur pass stor
optimist man vågar vara”, konstaterar Conny.
      Tillsammans med butiksrådet har han bestämt att tills-
vidare ligga lite lågt med butikslotteriet, som han annars
tycker var en väldigt bra idé, men att det inte är omöjligt
att det tas upp igen till hösten. Glädjande nog har butiken

fått tillbaka Svenska Spels lotter, men för att få tillbaka
den tidigare så viktiga onlineförsäljningen, krävs dock
en markant ökning av butikens omsättning. Conny har
dock inte gett upp hoppet om att i framtiden kunna få
tillbaka den servicen. ”På samma sätt är det också gläd-
jande att hemtjänsten åter har börjat handla hos oss åt
sina brukare”, tillägger Conny tacksamt.
     Conny berättar vidare att både hans Marys önskan,
att vilja avyttra butiken, kvarstår, men han betonar sam-
tidigt att kunderna inte behöver känna någon oro inför
en eventuell framtida försäljning. ”Det skulle absolut
inte behöva innebära nåt negativt för butiken, och dess
framtid, utan snarare kanske tvärtom. Vi har nämligen
inga planer på att sälja butiken till vem som helst, utan
köparen måste vara seriös och vilja fortsätta verksam-
heten”, lugnar Conny och tillägger att han just nu för
samtal med olika intressenter.
     Conny berättar avslutningsvis att han och Mary har
aktualiserat butikens sida på Facebook, som man når
via www.facebook.com/undromsnarlivs, och att man var
14:e dag ämnar att lägga ut ett nytt kampanjblad där.
                                              av Rolf Ronestjärna

Butiksägarna Conny Borg och Mary Arevalo gör vad de kan för att trygga butikens framtid
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Den första filmen som visades vid Boteå Filmstudios jubileum var filmen Downsizing, en film om krympta människor.

Några av Boteå Filmstudios medlemmar tillsammans med en handfull av inbjudna gäster.

Boteå Filmstudio firade sitt 20-års-
jubileum i Sunnersta Folkets Hus

oteå Filmstudio, som visar film i Sunnersta
Folkets Hus varannan måndagskväll, är en
ideell förening, vars huvudsyfte är att främja
och öka bygdens intresse för film. Genom med-

lemskap i filmstudion har man möjlighet att ta del av ett
betydligt bredare utbud av filmer än vad som normalt
kan göras på vanliga biografer. Föreningen är ansluten
till Sveriges Förenade Filmstudio (SFF), som är en poli-
tiskt och religiöst obunden centralorganisation, bestå-
ende av hundratalet filmklubbar runt om i Sverige.
     Boteå Filmstudio består för närvarande av ett 20-
tal medlemmar (för att bli medlem måste man ha fyllt
16 år) som för 200 kr per termin har möjlighet att se sex
stycken filmer. Inför varje filmtermin har medlemmarna
möjlighet att föreslå filmer och utifrån dessa förslag
väljer styrelsen därefter ut de filmer som sedan skall visas.
Filmstudions styrelse består idag av Åsa Fredriksson,
Eeva-Liisa Viktorsson, Sofie Mothander, Carl Göran
Hansson och Bo Kramsjö (suppleant).
     Under många år användes en gammal hederlig 32
millimeters projektor, men sedan 2013 sker filmvisning-
arna via videokanon och blu-ray-skiva. Billigare frakt-
kostnader och lättsammare hantering låg bl a till grund

Den sociala biten är en viktig och uppskattad bit när det gäller föreningens verksamhet
för beslutet att byta format.
     Söndagen den 17:e februari firade Boteå Filmstudio,
för föreningens medlemmar och deras gäster, sitt 20-
årsjubileum i Sunnersta Folkets Hus. Jubileet inleddes,
en timme innan filmvisning, med mingel och snacks.
Därefter visades filmen Downsizing, med bl a Matt Da-
mon, Christoph Waltz, Kristen Wiig och med Rolf Lass-
gård i en mindre roll. Efter filmens slut övergick jubile-
umsfirandet till soppsupé och Botebladets filmrecen-
sent fick sig då en liten pratstund med Åsa Fredriksson,
föreningens ordförande, som bl a berättade att Boteå
Filmstudio är en av fem filmstudios i länet och även en
av landets minsta. Hon berättade också att hon, och i
princip hela styrelsen, har varit med sedan föreningen
startades för 20 år sedan. Hon poängterade även det fak-
tum att den sociala biten är minst lika viktig som själva
filmtittandet i sig. ”Det är många människor som jag
aldrig skulle träffa om jag inte gick på filmstudion”, kon-
staterade hon.
     Framåt kvällningen visades också filmen Gräns,
som belönades med priset för bästa film vid Guldbagge-
galan i januari. Utöver det fick den ytterligare fem guld-
baggar.                                          av Rolf Ronestjärna
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Bokcirkeldeltagarna Åsa Fredriksson, Ingrid Eklund, Svea Tejle, Sofie Mothander och Eeva-Liisa Victorsson.

Intressanta samtal äger rum i bok-
cirkeln i Boteå Sockenstuga

örra våren startade en handfull läsintresserade
bybor en bokcirkel. Under våren läste man böc-
kerna Ännu ett liv, av Theodor Kallifatides, och
en bok av Anna Laestadius Larsson om målaren

Hilma af Klint. Under våren träffades cirkeldeltagarna
ett par gånger i Boteå Sockenstuga för att samtala om
böckerna. I höstas bestämde man sig för att läsa biogra-
fier och inte läsa samma bok som övriga, med den skill-
naden att man berättar om varje bok istället för samtalar.
     När Botebladets utsände kommer på besök, första vec-
kan i december, välkomnas han av vänliga leenden och
ett erbjudande om fika. Just i det ögonblicket är Eeva-
Liisa Victorsson i full färd med att berätta för de övriga
fyra cirkeldeltagarna, som sitter i rummet i anslutning
till biblioteksrummet, om den bok som hon håller på och
läser. Det är en mysig atmosfär i rummet och de övriga
runt bordet lyssnar intresserat till hennes berättelse. Från
nedervåningen hörs sång från en av församlingens körer
som håller på och övar. ”Vi försöker att träffas här när
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Det gemensamma läsintresset förde de fem bokcirkeldeltagarna samman
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det är verksamhet i lokalen, för då behöver vi inte låna
någon nyckel”, förklarar Sofie Mothander. På min fråga
vad det är som är så roligt med en bokcirkel nickar de
övriga instämmande när Åsa Fredriksson svarar: ”Det
är lite som en syjunta runt böcker och det är intressant
att kunna samlas runt ett gemensamt intresse under trev-
liga former.” På det nya året kom cirkeldeltagarna att
gemensamt läsa fackboken Svälten av Magnus Västerbro.
                                                  av Rolf Ronestjärna

Bokcirkeln brukar hålla till i Boteå Sockenstuga.

Varje biografi lästes av och är placerad i samma ordning som cirkeldeltagarna sitter på ovanstående bild.
24
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Inga Bodin hade bjudits in till kvällens samling i Björkå för att berätta om bygdens olika kyrkor.

Studiecirkel om Boteåbygden har hål-
lits i Fik i Butik under hösten och vintern

nder den gångna hösten och vintern har dus-
sinet Boteåbor samlats i Fik i Butik för att
ta reda på och lära sig mer om sin hembygd.
Cirkelledare och initiativtagare till cirkeln

Boteå Förr och Nu, som körts via Vuxenskolan, har varit
Ulrika Bergman, ägare av Fik i Butik, och Karin Sellgren.
Den sistnämnde berättar att man, sedan cirkeln drog
igång i oktober, har varit samlade varannan torsdags-
kväll. Likaså att det är cirkeldeltagarna själva som har
bestämt vilka ämnen som ska dryftas och samtalas om
vid nästa samling och att man, utifrån de ämnen som har
valts, har bjudit in olika bybor, som kommit och delat
med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Hittills har
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Inga Bodin berättade, i samband med kvällens samling i Fik i Butik, att Boteå är en ovanligt kyrktät bygd.

man bl a avverkat den tidigare pappersmassafabriken
i Björkå och de olika skolor och affärer som har funnits
i bygden under de år som ligger bakom.
    Ämnet för kvällen är bygdens kyrkor och för att be-
rätta om dessa har man bjudit in bykännaren Inga Bo-
din (som även bjöds in när skolorna var ämnet för da-
gen). De församlade lyssnar intresserat när Inga inle-
velsefullt berättar om samtliga bygdens kyrkor, samti-
digt som hon skickar runt både vykort och informations-
skrifter på och från de olika kyrkorna.
     Under kvällen serverar Ulrika fika och Inga visar
även upp en medhavd kjolvärmare, från 1800-talet.
                                              av Rolf Ronestjärna

Olika Boteåbor har delat med sig av sina kunskaper i studiecirkeln Boteå Förr och Nu
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Sollefteå Stadsnäts fibernedgräv-
ning har pågått för fullt i vinter

slutet av förra året och en bit in i januari genom-
fördes de sista grävningarna i Boteåbygden, när det
gäller Sollefteå Stadsnäts bredbandssatsning. Bo-
tebladet har under hela projektets gång försökt att

hålla bygdens folk ajour när det gäller arbetets fortskri-
dande.
     Inför detta nummers utgivning är Botebladet åter i
kontakt med Sollefteå Stadsnät för att kolla läget. Tor-
björn Borgström, på stadsnätet, berättar att projektet dess-

Vissa hushåll i Boteå kommer att få vänta på fiberuppkopplingen p g a att tidsschemat för grävningarna inte hölls.

Installation av utrustning har redan påbörjats längs sträckan Sollefteå-Boteå
värre har dragit ut på tiden, eftersom entreprenören inte
har kunnat leverera enligt kontraktet. Sedan en tid till-
baka har man blåst ut fibern till runt 300 hushåll och
etapp för etapp, från Sollefteå och ned mot Boteå, har
man också börjat att installera utrustningen i fastighe-
terna. Målsättningen är att man ska vara klar innan mars
månads utgång. Ett 40-tal kunder, där det grävdes sist,
får dock ge sig till tåls ytterligare en tid till dess att tjälen
släppt.                                                av Rolf Ronestjärna

FO
TO

: R
O

LF
 R

O
N

ES
TJ

Ä
R

N
A

Nybyggnation hos bilverkstaden i Tybränn
Patrik Asserby har själv och med andras hjälp byggt till reparationsverkstaden i vinter.
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sserby´s Rep & Service i Tybränn har varit
igång i ca fyra år (se Botebladets vårnum-
mer 2015 på www.botea.se). Under oktober-
december utökade ägaren, Patrik Asserby,

Den utökade lokalytan kommer till största del att användas som lagringsutrymme
med en hel del hjälp från andra, verkstadslokalen med
cirka 35m2.Tillbyggnaden, som är tänkt att fungera som
lager, kommer att frigöra en hel del utrymme i verkstads-
delen.                                          av Rolf Ronestjärna
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Tvillingarna Åke och Börje Sjölander stod för musiken vid Församlingsaftonen i Överlännäs Församlingshem.

Intressant Församlingsafton anord-
nades i Överlännäs Församlingshem

isdagen den 5:e februari var det församlingsaf-
ton i Överlännäs församlingshem. Kvällens te-
ma var de tre vise männen, som enligt legenden
egentligen var fyra stycken. Artaban ska näm-

ligen ha varit den fjärde vise mannen som inte kom fram
i tid. Detta kan kanske låta lite märkligt, men just den
berättelsen framförde församlingsprästen Rolf Öhlén på
ett spännande och inlevelsefullt sätt iklädd tidsenliga klä-
der. Det påstås att Artaban blev sinkad på vägen genom
att hjälpa människor som hamnat i olika typer av trång-
mål. Och eftersom han blev sen till stallet i Betlehem
missade han att lämna sina gåvor till Jesusbarnet och
då han hade blivit ålagd av sin härskare att överlämna
gåvorna fortsatte han att söka efter barnet. Efter 30 års
sökande fann han en man på ett kors (alltså Jesus). Men
eftersom han hade hjälpt andra medmänniskor under re-
sans gång, genom att skänka bort sina gåvor, fanns det
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Artaban gestaltades av prästen Rolf Öhlén.
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inga kvar till Jesus. Artaban gick då fram till Jesus och
bad vakterna att ge Jesus något att dricka, något som vi-
sade på Artabans stora medmänsklighet och Jesus tac-
kade honom för det.
     Efter berättelsen underhöll tvillingarna Åke och Bör-
je Sjölander. Det blev blandad musik, allt från Avesta-
forsens brus och Pärongrisen, till Mosippan och en wie-
nervals. Allt detta framfört på fiol, dragspel och några
enstaka låtar på såg. Åke och Börje småpratade lite mel-
lan låtarna och vi fick lära oss att applåder egentligen är
till för att skrämma bort de onda andarna från de som
uppträder. Det blev bara ett kort avbrott för fika och smas-
kiga semlor. Kvällen avrundades med att alla sjöng en
psalm ackompanjerade av Åke och Börje samt den pen-
sionerade kyrkomusikern Erland Melander, som den här
kvällen egentligen bara hade kommit för att lyssna.
                                                        av Ulla Bodin

Församlingsaftonen fick ett exklusivt besök av Artaban, den fjärde vise mannen
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De församlade serverades kaffe och semla.
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Ulrika Bergman, ägare av Fik i Butik, hade all anledning att vara nöjd med sitt arrangemang.

Gott om besökare när Fik i Butik anord-
nade julmarknad

nder tre kvällar, den första veckan i december,
var det premiär för julmarknad hos Fik i Bu-
tik i Björkå. Besökarantalet var mycket gott
under samtliga kvällar och som mest kunde

marknaden mönstra tolv utställare. Caféägaren Ulrika
Bergman, som hade fullt sjå med att kunna servera alla
fikasugna besökare bestående av både bybor och stads-
bor, var givetvis mycket nöjd med sitt arrangemang. Det
torde därför, med största sannolikhet, inte ha varit den
sista gången som det anordnades julmarknad i Fik i Butik.
                                               av Rolf Ronestjärna
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Fik i Butiks julmarknadspremiär var lyckad eftersom den kom att samla både många utställare och besökare.
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Kristoffer Sellin sålde granar utanför Fik i Butik.

Lyckad premiär för julmarknaden i Björkå
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Luciafirandet i Boteå kyrka genomfördes med hjälp av kantor Eva Rosell och hennes barn- och ungdomskör.

Traditionsenligt Luciafirande ägde
rum i Boteå kyrka

en 8:e december bjöd Eva Rosells barn- och
ungdomskör på luciafirande i Boteå kyrka.
Strax innan start hördes tissel och tassel samt
en del fniss från läktaren, men när luciatåget

väl gick i kyrkgången var det fullt fokus på att göra sitt
bästa. Det var en näst intill fullsatt kyrka som fick lyssna
till en härlig konsert med både nya och gamla sånger med
jultema. Körsång blandades med solosång och sång i små
grupper. En och annan dikt deklamerades också. Prästen
Rolf Öhlén berättade om Lucias historia. Efteråt bjöds
det på fika i Sockenstugan.                        av Ulla Bodin
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Lucian Sterre Pieren, med sitt följe av tärnor, skred stilla fram i Boteå kyrkas kyrkgång.

Luciafirandet lockade byborna till Boteå kyrka
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Spänd förväntan rådde på läktaren innan start.
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Fotografi på Björkå pappersmassafabrik publicerad 1898 i tidskriften Hemmets Bildmaterial.

En enorm vårflod spolade bort Björkå
pappersmassafabrik för 100 år sedan

jörkån sträcker sig över 40 km, från Bred-
tjärn uppströms Backsjön ner till mynningen
i Ångermanälven. Björkån är utpekad som
ett nationellt värdefullt vattensystem.

     Björkå bruk anlades 1771, vid Björkåns utlopp i Ånger-
manälven, för stångjärnssmide, men järntillverkningen
lades ner på 1870-talet. 1859 uppfördes ett vattensågverk,
och några år senare ett ångdrivet träsliperi (det första
i sitt slag i Norrland), för produktion av pappersmassa.
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Fotografi, taget före den stora vårfloden 1919, föreställande Björkå tullkvarn.

Flodkatastrofen innebar slutet på en epok

Björkå bruks herrgård skymtande uppe till vänster.
K

Ä
LL

A
: S

O
LL

EF
TE

Å
 B

IL
D

D
AT

A
BA

S

K
Ä

LL
A

: W
W

W
.F

LI
C

K
R

.C
O

M



31

K
Ä

LL
A

: S
O

LL
EF

TE
Å

 B
IL

D
D

AT
A

BA
S 

- W
W

W
.B

IL
D

D
AT

A
BA

SS
O

LL
EF

TE
A

.C
O

M

En grupp byggarbetare tar en paus i samband med byggnationen av den nya bron i Björkå 1919.

Timret flottades dit via Björkån och det timmer som in-
te användes i produktionen fortsatte ut i älven.
     I slutet av april och början av maj 1919 kom det, i
mellersta Norrlands kusttrakter, stora mängder neder-
börd. Den 28 april kom den mestadels i form av snö och
de följande dagarna som regn. På vissa platser i Ådalen
kom det mer än 150 mm regn, mellan den 28 april och
den 3 maj, vilket motsvarade nära en tredjedel av den
normala årsnederbörden för just de trakterna. Sista april
var i det närmaste regnfri, men dagen därpå började reg-
net åter att ösa ned från himlen. Under de två följande
dagarna kom det enorma mängder regn, med kulmen
lördagen den 3 maj.
     Visserligen hade snötillgången varit jämförelsevis
ringa under den gångna vintern, men den första maj fan-

Fotografi, taget 1898, på timmerrännan ovanför pappersmassafabriken i Björkå.
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 forts. nästa sida Byggandet av den nya bron i Björkå påbörjas.
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Fotografi taget 1898 vid Björkåns utlopp i Ångermanälven vid Björkå pappersmassafabrik.
ns det fortfarande osmält snö kvar i skogarna och den-
na upplöstes hastigt av regnet. Som en följd av det för-
hållandevis tunna snötäcket, som varit under vintern, var
marken starkt tjälad, vilket till stor del kom att hindra
nederbörden från att sugas upp av jorden. Med anled-
ning av detta kom därför allt regn och smältvatten att sö-
ka sig ned mot älven, vilket i sin tur kom att skapa en
väldig vårflod som fick Björkån att svämma över sina
bräddar och flottningsdammarna efter Björkådalen att
sprängas. De enorma vattenmassorna kom att ta med sig

allt i sin väg och spolade formligen ut massafabriken,
träsliperiet, kvarnen och flottningslederna i Ångerman-
älven. Det som inte spolades bort begravdes i sand
och grus och sågverksepoken i Björkå fick därmed
ett abrupt slut. Lyckligtvis blev dock ingen människa
skadad, i samband med floden, och idag finns det ba-
ra lämningar kvar efter sågverket, som bl a består av
en vall som löper längs med ån. Man kan även se pål-
ningar för brospannet till den bro som tidigare fanns
där.                                             av Rolf Ronestjärna

Flygfoto taget 1927 över Björkå bruk. Fortfarande kan man se spår av den förödelse som vårfloden orsakade.
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GRRR!!!

Av Rolf Ronestjärna, Undrom

Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

Jag är ingen skidåkare, det är bara att erkänna. De få gånger jag har
försökt, har lärt mig att det krävs balans, smidighet, styrka och träning,
träning och åter träning. Så när jag häromdagen fick se en, som det ver-
kade, bekant figur komma glidande genom snödrivorna blev jag något
överraskad. Kunde det verkligen...jo, minsann, det var Gubben!
Sakta gick det, vingligt gick det och han pustade och stönade
betänkligt. BB: Vad i all sin dar!? Varför har han gett sej in på
detta!? AG: Puh, schhh, vänta lite bara...det här skulle han prova
på istället för sitt evinnerliga traskande. Upplyftande för både
kropp och själ. BB: Avbrytande av såväl armar som ben skulle jag säga. Och vid hans ålder! Tänk på
hjärta och lungor! När åkte han skidor senast? AG: Vafalls! Vid min ålder!? Hut spoling. Jag åkte ski-
dor när ni låg i vaggan. BB: Jaha, det var så länge sen. Ja, det förklarar andhämtningen antar jag.
Han låter nästan som ett ånglok. AG: Ha! Det ska jag säga redaktörn, att det här är vad vi är hänvi-
sade till hädanefter. Vare sej vi vill eller inte. BB: Varför då? AG: Men herre min je, läser han inte
tidningarna? Ser han inte på TV? Klimathotet för höge farao! Det kan väl inte ha undgått någon.
Eller är han månne klimatförnekare? BB: Jaså, han menar koldioxidutsläpp och global uppvärm-
ning. Det känner jag till, men vad har det med skidåkning att göra. AG: Jo, nu är det allvar. Nu är
det slut med bilkörning, vedeldning och kor. Hädanefter får vi klara oss med skidor, spark, cykel och
apostlahästarna. Utsläppen måste få ett slut! Vi har ingen tid att förlora! BB: Ja, bilkörning förvisso,
men vedeldning är ju koldioxidneutralt och djurhållning har väl människan hållit på med i tusentals
år. AG: Ha, invändningar och undanflykter! Nu gäller det att agera! Hädanefter tvingas vi anpassa
oss eller gå under. Och hör sen! BB: Hmm, ja, jo, det är väl rätt, men det här kräver nog både interna-
tionellt samarbete och utnyttjande av alla tänkbara nyinnovationer. Men visst, mindre bilkörning
bidrar. AG: Nyinnova...vad i friden svamlar han om!? Snart är bensinen så dyr att en fylld tank är
värd mer än hela bilen. Det är vad som är på gång! BB: Ja, en sån bil har jag också haft. Vad jag me-
nar är att det här är en fråga som innefattar hela mänskligheten. Och vi klarar oss inte utan bilar
och lastbilar. Jag tror inte att det går att undvara flyget ens. Här krävs ny teknik på alla områden.
AG: Pyttsan! Ställ undan bilen, installera jordvärme och ät grönsaker, så ordnar det här sej. Jag vill
inte höra några fler undanflykter! BB: Där är vi nog inte helt överens. Men fortsätt gärna med er kli-
matanpassning. AG: Jo, det är den vanliga visan det. Överlåt till andra bara, men jag ger mej inte,
jag ska minsann visa att detta är genomförbart.
Så skidade han iväg i djupsnön, pustande, flåsande och predikande. Jag stod kvar en stund och tit-
tade och min enda tanke var, skam till sägandes: Måtte hans bindningar brista.
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 SNABB UPP-

KOPPLING ÄR
BRA...

 
 MEN DIREKT-

UPPKOPPLING ÄR
ÄNNU BÄTTRE!!!
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BOTEÅS HEMSIDA

Via Anslagstavlan på hemsidan har Du

koll på det mesta som händer i bygden!
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och välkomstfika för alla nyinflyttade
Lördagen den 6/4 kl 14-16 i Sunnersta FH
Anmälan om att bidra med en kaksort senast

31/3 (minst 20 st "bagare" behövs för att
evenemanget ska kunna genomföras).

Ingen föranmälan för att komma och fika.
Anmälan om kaksort sker till

Ingrid Viking, 076-800 21 18

Nytt för i år är att de inflyttade, som är
förstagångsbesökare på Kakfrossan,

inbjuds att komma en halvtimme innan
övriga, för att kunna bli välkomnade till

bygden. Alltså redan kl 13.30!

I

Öppet tisdagar kl 14-19
Det finns även möjlighet att låna
böcker i samband med att annan
verksamhet äger rum i lokalerna.

 Om Du vill låna under tiden Biblio-
teket har stängt, kan Du även ringa

Pia Hedberg på 0620-320 44.

 

Sockenstugan i Undrom
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¤ KORV- & HAMBURGERFÖRSÄLJNING
¤ LOTTERI  ¤ SÅNGUPPTRÄDANDE AV
FAMILJEN RONESTJÄRNA   ¤ BRASA

VÄLKOMMEN
TILL VALBORGS-
MÄSSOFIRANDE

30/4 kl 19 på
Rixdan i Björkåbruk

Arrangör: Björkå Samhällsförening

I I
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BUG (Boteå Utvecklingsgrupp) bju-
der in till öppet informationsmöte för
att presentera framtagen vision och
handlingsplan samt redogöra för
ansökan om bygdemedel.
Tid: 28/3 kl 18:30
Plats: Fik i Butik, Björkå
Planen är framtagen, nu behöver vi
kraftsamla för att gå från tanke till
handling. Det kommer krävas många
timmar ideellt arbete och vi behöver
alla hjälpas åt, gammal som ung! Vi
ser fram emot ett välbesökt möte!
Kaffe och fika kommer att serveras.
Varmt välkommen!
                                 Styrelsen i BUG
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                                    Kl 19 Brasan tänds
Kl 19.30 Underhållning av Andrej Altin

Fikaförsäljning
Arrangör: Kulturföreningen Botaton

& Undroms IF fritidsgården
i samarbete med NBV

VÄLKOMMEN
MAJBRASA

Kalknäs 30 april

I
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Fredagen den 17 maj kl 12I
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+ Ungdomsfotboll + Längdskidåkning
+ Fritidsgård + Spinning

Medlemskortförsäljning:
Lollo Wallblom, 0612-604 63
Anders Bodin, 070-663 35 06

Hemsida: http://www.klubben.se/undromsifI

Medlemsförmån hos Undroms Närlivs &
Hårlooken i Björkå

Medlemskort:
Familj 200 kr, vuxen 100 kr,
barn upp till 16 år 50 kr
Bankgiro 5458-5492

UNDROMS IF
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Telefonnummer & mail till Byavakten:
073-829 59 09 - byavakten@botea.se

 

 

 

Hör av Dig om Du, på något sätt, iakttar något
misstänkt! Patrulleringsbilen har en lampa på taket,

med vitt sken framåt och rött sken bakåt.

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

Kom ihåg att ange avsändare!

I

SVENSKA KYRKAN
INFORMERAR

10/3 18:00 Gudstjänst, Boteå kyrka
14/3 14:00 Andakt, Vallänge
17/3 18:00 Gudstjänst, Överlännäs
                   Församlingshem
24/3 18:00 Mässa, Boteå Sockenstuga
28/3 14:00 Andakt, Vallänge
  2/4 19:00 Musikcafé med Boteåkören,
                  Boteå Sockenstuga
11/4 14:00 Andakt, Vallänge
14/4 15:00 Familjegudstjänst med påsk-
                  äggsjakt, Boteå Sockenstuga
18/4 14:00 Skärtorsdagsmässa, Vallänge
21/4 15:00 Påskdagsmässa, Boteå kyrka
22/4 11:00 Emmausmässa, Överlännäs kyrka
25/4 14:00 Andakt, Vallänge
  6/5 18:30 Internationella gruppen,
                  Överlännäs Församlingshem
  9/5 14:00 Andakt, Vallänge
19/5 18:00 Musik i vårkväll, Boteå kyrka
23/5 14:00 Andakt, Vallänge
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UPPSTART FÖR BOTATONS
TEATERVERKSAMHET

Tisdagen den 12/3 kl 18 i Botatonhuset
Alla åldrar, från 8 år, välkomna

                            Kulturföreningen Botaton

KULTURFÖRENINGEN BOTATON
Årsmöte i Botatonhuset

Söndagen den 17 mars kl 15
Välkommen!

ÅRSMÖTE FÖR BOTEÅ BYAVAKT
Söndagen den 31/3 kl 19 i Sunnersta Folkets Hus
Motioner ska vara inlämnade senast den 17/3
till Andreas Blomén på andreas_ip@spray.se

ÅRSMÖTE FÖR UNDROMS IF
Söndagen den 14/4 kl 15 på Kalknäs skola

Alla intresserade är välkomna
- Fika serveras -

ÅRSMÖTE FÖR SUNNERSTA
FOLKETSHUSFÖRENING

Söndagen den 14/4 kl 15 i Sunnersta Folkets Hus
                                                  Välkommen!
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Enkel och konkret
Homeopat

Marie Sjölander
070-677 93 97

Boteås
Brandvagn

073-829 59 09

Önskar köpa automatbil
Håller på att ta körkort

Hör av er till Annika Askebrant,
Undrom 133, Mobil 072-291 41 82
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ag glömmer aldrig min allra första sommar i Undrom, för snart 30 år sedan. Jag
var en liten, sprallig tjej, nyfiken och full av spring i benen. Åh, så mycket som
fanns att upptäcka i alla skrymslen och vrår, både i det gamla röda huset och nere
på stranden vid Ångermanälven! Jag hade flyttat in till Anita och Sture och deras

barn och sommarbarn. Sommaren blev ett spännande, fantastiskt äventyr. Det var bad
och lek, från morgon till kväll. Vi metade små, rödögda mörtar, vi grillade korv, vi lekte kur-
ragömma och vi byggde kojor.
     En lång, härlig rad av Undromssomrar har bildat en väv av fantastiska minnen. Det
känns som om solen alltid lyste över mig och alla övriga barn i familjen! De blev ganska
snart som mina syskon. Från början bodde vi i Hilda Bergströms lilla faluröda hus med
glasveranda. Uppe på vinden hade Sture snillrikt konstruerat små rum åt oss alla, tapet-
serade och målade i glada färger. Efter den kollektiva tandborstningen på kvällen gick
vi motvilligt till sängs. Sommarnatten var ljus och vi ville inte sova, men sagostunden på
kvällen var ändå något att se fram emot. Anita lånade böcker på Undroms bibliotek och
hade högläsning om kvällarna. Efter det var det god natt och vi låg under våra täcken och
viskade och skrattade, men varje gång Anita kom och lyssnade var vi helt tysta.
     Sture fixade allt, lagade våra cyklar, satte upp tält, lärde oss att ro. En sommar fick vi
ett kortare, avlönat sommarjobb. Trädgårdsmöblerna var avskavda och nötta och behövde
lite färg. Vi jobbade stenhårt och innan dagen var till ända, var vi själva blåmelerade, tröt-
ta, men välbeställda. Med pengarna i fickan cyklade vi till postkontoret i Undrom. Den snäl-
la postkassörskan gav oss en varsin blå postbanksbok med lönen ordentligt insatt. Allt-
eftersom åren gått har jag samlat på mig många fina minnen.
     Det känns som om hela vida världen har fått plats där nere vid Ångermanälven. Mina
sommarsyskon är utspridda nu, en del bor utomlands, men alla har vi en fast och gemensam
minnesbank som ligger i Undrom. Hela familjen träffas varje sommar, eftersom vi nu har
flera små hus så att alla får plats. På senare år har många ensamkommande flyktingbarn
besökt Undrom. Vi har bjudit in asylboenden från Örnsköldsvik. Pojkarna har badat, fiskat
och bara njutit av solen, vattnet, lugnet. Tanken svindlar! Kontrasten mellan den värld
de lämnat och denna oas är enorm. Undrom har blivit en älskad plats för så många från he-
la världen.
     Undrom finns som en härlig plats också för många Zimbabwier, efter ett flertal be-
sök i det röda, lilla torpet. Botebladet finns i flera små hyddor och hus i Zimbabwe. Efter
varje besök, som dokumenterats i denna tidning, har flera exemplar av tidningen skickats
till detta afrikanska land. Själv har jag en alldeles egen liten stuga på nipkanten vid Ånger-
manälven. Under höstterminerna, sedan jag fått anställning som musikpedagog i Kramfors
kommun, bor jag i min stuga till långt in på hösten. Det är underbart lugnt och avstressande
att sitta på verandan och blicka ut över Ångermanälven! Att ha naturen alldeles
inpå knuten, kunna ta ett bad när man vill, njuta av tystnaden är en lyx som
jag önskar att fler fick ta del av. Ibland när jag sitter där i stillheten tän-
ker jag på Sture, som kanske blickar ner på detta paradis från sin him-
mel. Då sänder jag en tacksamhetens tanke, dit upp ovan molnen...

Camilla Harning, under många år sommarboende i Undrom

 


