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Ylva Styrman sköter om Boteås barn

Ylva Styrman är Boteås egen
dagbarnvårdare. SIDAN 8
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Underhållning hos
Boteå Församling

Kyrkan har stått för underhållningen i sommar. SIDAN 22

Genom att hålla till utomhus har
En hel del planerade och uppskattade arrangemang Vallänge särskilt boende kunnat
i bygden har tvingats att ställas in p g a den rådande ta emot musik- och sångbesök unpandemin. Men Vallänge särskilt boende kunde der den gångna sommaren.
dock, tack vare sommarvärmen, kringgå detta.
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Annica Svensson vill ha hjälp
att möblera.
SIDAN 21
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Björkå Samhällsförening vill ha hjälp

SIDAN 10

älkommen att ta del av ännu ett
fullspäckat nummer av Botebladet,
Boteås egen tidning!
Världen, Sverige och Boteå är fortfarande
hårt drabbat av Coronaviruset! Som jag
misstänkte i förra numret, så blev det inte
helt lätt att fylla tidningen den här gången
heller. Tacksamt nog har dock Boteå Församling kunnat genomföra sina sommarkonserter, vilket givetvis har hjälpt upp det
hela, och där har Ulla Bodin gjort ett jättejobb! Dessutom har Boteåborna överlag
varit positiva till att medverka i reportage
och artiklar, vilket har varit avgörande för
att få det hela att gå ihop. Tack därför till
er alla som har ställt upp i avståndssäkra
intervjuer!
Tipsa gärna om eventuella nyinflyttade
och t ex sommarboende i ert närområde.
Missa inte heller att höra av er om eventuella arrangemang som är på gång. Bäst gör
ni det genom att lägga ut arrangemanget
på botea.se, bygdens hemsida, eftersom
dessa annonser också hamnar i min mejlbox.
Nästa nummer av Botebladet beräknas
komma ut vecka 49-50 och sträcker sig
februari månad ut. Det har dock strulat
en del i tryckeriet på sistone, så man kan
aldrig veta säkert. Hoppas att vi allesammans får en välsignad och fin höst! Håll
avståndet och var rädda om varandra!
Rolf Ronestjärna, chefredaktör

Detta
nummer är

39
Bilden ovan visar hur Botebladet
såg ut för exakt tio år sedan.
Gamla nummer finns till försäljning!

Kontakta gärna oss i redaktionen:
Rolf Ronestjärna 072-573 70 75
Erik Sundberg 070-341 98 81
Ulla Bodin 070-191 55 02
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PRESSTOPP
NÄSTA BOTEBLAD
torsdagen den 26/11 2020
Notera detta datum
i Din planering!
olf har frågat mig förut om att skriva här i Signerat, men
jag undrade nog; vad ska jag skriva om? Men jag tycker
ju om att läsa Botebladet, så jag får väl göra ett försök
ändå.
Jag har bott hela mitt liv runt om i Björkå, när jag var liten så
bodde vi ovanpå affären, som mamma och pappa drev i cirka 20 år.
Den hette Björkå Diversehandel och det var verkligen en diversehandel, för där kunde man köpa allt ifrån oxfilé till bensin, fotogen, spik, hästskor och en massa annat.
Jag växte upp med mamma och pappa och två äldre bröder, så
man blev väl lite tuktad. I och med att mamma och pappa hade
fullt upp med jobbet i affären, så var jag mycket hos farmor och
farfar när jag var liten. Vad jag minns, så hade min familj endast tre
semesterdagar på de åren och då var vi en helg i Åre. Det gjorde
inte mig mycket, för hos farmor och farfar var det alltid kul att
vara, det fanns en bondgård bredvid så där fanns mycket spännande
att titta på och göra. Farfar skjutsade mig ofta till Björksjöbadet
eller till hockeyplanen på vintern. Jag kommer ihåg hur han skrattade
när han såg oss pröva på att åka skridskor första gångerna och
till slut fick väl en av mina kamrater nog och skrek åt honom: "Åk
själv då, gubbj-vel, så får du se hur lätt det är!", och då skrattade
farfar nog ännu mer. Jag kan bara föreställa mig hur ont det måste ha gjort när han stod i mål utan skydd och vi sköt puckarna på
hans söndervärkta, reumatiska knän.
Grundskolan gick jag först på Para skola, klass 1–6, och sedan
klass 7–9 på Vallaskolan, därefter gick jag på Skedoms skogsbruksskola i två år. Efter skolgången fick jag jobb hos SCA och arbetade med röjning och huggning ett par år innan jag blev maskinförare. Det var väl ett avbrott där någon gång när jag började att
köra maskin för att då göra värnplikten, som jag gjorde som kokgruppchef på I21 i Sollefteå. Men sedan dess har jag jobbat i skogen som maskinförare, med undantag för de sju år jag arbetade
i charken på ICA Trollet. 1992 träffade jag min blivande fru Annica, som många av läsarna nog känner till som frisören i Björkå. Jag
hade känt till Annica sedan länge, men så träffades vi genom älgjakten och det ena ledde till det andra. 1994 så förlovade vi oss och
1995 stod bröllopet. Idag har vi tre barn; Alice, Albin och Kajsa.
Mitt största intresse på fritiden är väl
jakt och då främst på älg. Jag tycker även
om att fiska, men då det gäller fiske så skulle Annica säga att jag nog hellre vill elda och
2 500-3 000
grilla korv än fiska. Ja, som ni ser så handlar
inkl. blanksteg
mycket i mitt liv om skogen och naturen och
det finns det ju gott om här runt om Björkå,
så att jag lär nog bli kvar här ett tag till.
Skitjakt på er!

Mikael Svensson, Björkå
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Stöndarbrännabon Erik Hoppe hoppas kunna öka Boteåbornas intresse för släktforskning.

Hundratals Boteåborfinns registrerade i ett öppet internetregister
Via sajten botebygden.se har de boende i Boteåbygden möjlighet att spåra sina anor
forskning är ett kul detektivarbete och det vore därför
jätteroligt om man kunde inspirera Botebygdsborna till
att forska och ta reda på mer om sin släkt, kanske i
form av en studiecirkel”, konstaterar Erik.
Erik är dock tydlig med att poängtera att han vare sig
kommer att forska vidare när det gäller Boteåbygden och
inte heller tar sig an några släktforskningsuppdrag. ”Däremot lägger jag gärna in material som jag får mej tillskickat”, tillägger han och skickar avslutningsvis med en
efterlysning när det gäller bilder, texter och information
avseende både personer och platser i bygden.
av Rolf Ronestjärna

KÄLLA: BOTEBYGDEN.SE

ör vissa Boteåbor kan kanske Stöndarbrännabon Erik Hoppe vara något av ett okänt ansikte.
Men för dem som har följt med i Botebladet under år som ligger bakom, torde han dock vara
en högst välbekant person. Under ett stort antal år producerade han nämligen det populära Botekrysset i Botebladet.
Dessutom är det Erik som har byggt botea.se, Boteås
egen och mycket funktionella hemsida.
Men Erik har betydligt fler strängar på sin lyra. I samband med mitt besök berättar han att han 2012, efter att
ha fått en släktutredning av en bekant till honom, började att släktforska på sin egen släkt. Intresset växte snabbt
och efter bara några månader startade han släktsajten
www.xerxx.se, som idag har runt 150 medlemmar och
där släktträdet består av nästan 40 000 personer, där man
kan spåra den tidigast födde så långt tillbaka som 1418.
Numera har han mest ett administrativt ansvar för sajten.
Men inte nog med det! För en tid sedan sjösatte Erik
nämligen en alldeles ny sajt; botebygden.se, som är ett
sidospår från hans egen släktforskning. Han har spårat
anor till c:a 140 Botebygdsbor från 1930-talet och bakåt;
över 700 personer födda åren 1694-1899. ”Se det gärna
som en present till Botebygdsborna och en grund som
dom kan bygga vidare på!”, säger Erik och ler. En
funktion på sajten, som Erik gärna vill framhålla, är
den s k släktskapsberäkningen, där man kan kolla om
olika personer kan tänkas vara släkt med varandra. ”Släkt-
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Emil Assergårds musikrepertoar går hem hos både den yngre och äldre publiken.

Pandemin har fått ta ett steg tillbaka
tack vare utomhuskonserterna
Sommarens utomhuskonserter på Vallänge särskilt boende har uppskattats av både personal och boende
När sommarvärmen till sist anlände blev det dock möjligt att ta emot besök utanför själva boendet, både på asfaltsplanen på framsidan och i den vackra lunden på boendets baksida. Familjen Ronestjärna, som brukar sjunga
på Vallänge varannan månad, var de som först insåg den-
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otebladet har tidigare kunnat rapportera om
att besöksförbud råder på Vallänge särskilt
boende p g a den pågående pandemin. Detta
har inneburit att de regelbundna sång- och
musikbesöken på boendet har fått ställas in under våren.

Ända sedan 1988 har familjen Ronestjärna, i olika konstellationer, gjort regelbundna sångbesök på Vallänge.
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Att hålla avståndet var en självklarhet vid konserterna.

Emil Assergård har även sjungit på Vallänge tidigare.
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na möjlighet och kom att, med början den 14:e juni, besöka boendet vid tre tillfällen under sommaren. Nio dagar senare var det dags för Undroms egen stjärna, Emil
Assergård, att göra en mycket uppskattad spelning på
Vallänge. Pandemin har även drabbat Emils artisteri
avsevärt och han har tvingats att ställa in ca 50 spelningar i sommar, något som har gjort honom både rastlös
och frustrerad. Några spelningar, med max 50 personer
i publiken, har han dock kunnat genomföra och även
några spelningar över nätet.
Under juli och augusti arrangerade Studieförbundet
ABF (tillsammans med artisten Klas Norberg), som i
pandemins tider fått medel från Socialstyrelsen för att
kunna skingra ensamheten för de äldre och även skänka
lite glädje, konserter med Mikael Holmsten och Erik
Eurenius (23/7), Johan Lindström (30/7), Dick Strahl
(6/8), Klas Norberg och Patrik Grundström (13/8) och
slutligen Jörgen Åslund (20/8). av Rolf Ronestjärna
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Klas Norberg och Patrik Grundström fick fart på de boende med sin humor och sitt svängiga sound.

Emil Assergårds besök den 23/6 uppskattades också stort av personalen på Vallänge särskilt boende.
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Malin Åhman Vallström är specialiserad undersköterska inom demens och palliativ vård.

Musiken är mycket viktig för de boende på Vallänge särskilt boende
Speciellt under den rådande pandemin har musiken fått betyda väldigt mycket
ret 2020 blev inte som någon av oss hade tänkt.
Sverige och övriga världen ställdes i våras inför oanade utmaningar, som inneburit hårt jobb
och många uppoffringar både professionellt
och privat. Vi står fortfarande ansikte mot ansikte med en
osynlig fiende som skördar och har skördat många människoliv. Det finns inget facit på vad som är rätt och vad
som är fel, men en sak ska ni veta: Jag är stolt över vår
verksamhet på Vallänge särskilt boende och Boteå Hemtjänst. Utan detta starka team och tålmodiga anhöriga hade vi inte klarat oss. Men vi ropar inte hej ännu, utan vi
håller i och vi håller ut!
Sollefteå kommun var kvick med att införa besöksförbud och det köpte oss värdefull tid. Vi fick en Ipad,
där brukare och anhöriga kunde få tala och se varandra
redan i tidigt skede. I vissa fall blev möjligheten att få
se sina anhöriga en tröst, men hur kan vi som personal
kompensera flera månader av besöksförbud? Att inte
få träffa sina anhöriga var inget brukarna skrev under
på när de flyttade in och hur kan vi fylla detta tomrum?
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Hur hittar vi gemenskap med varandra med så många olika personligheter och sjukdomsbilder? Jo, genom musik!
Musik är vårt första språk. Ett ofött barn kan höra musik och omgivningens röster redan i magen. I alla tider
och i olika kulturer har människor använt musik för att
väcka minnen, förstärka sammanhållning och skapa gemenskap samt för att må bättre. Tidigt i Grekland sågs
musiken som förebyggande medicin och den berömda
Florence Nightingale införde musik på sina avdelningar.
Hon upptäckte att olika sorters musik hade olika effekter,
men att patienterna mådde som bäst när sköterskorna
sjöng för dem; så kallad vårdarsång.
Nästan alla människor har en relation till musik. Vi
skrattar och gråter till musik. Den tröstar oss, vi dansar,
städar och lagar mat till musik. Musik ledsagar oss i stora delar av våra liv, den blir en del av vår identitet. Demenssjukdom och normalt åldrande drabbar minnet. När
minnena bleknar, försvinner också en del av identiteten
och självkänslan. Att inte längre riktigt komma ihåg vem
man är kan leda till nedstämdhet, förvirring, oro och iso-

Vilken lycka! Samma vecka som jag kom tillbaka från
semestern var det Klas och Patriks tur att uppträda för
oss och återigen samlades vi på vår favoritplats under
de stora lönnarna. Vi fick inte bara uppleva bra musik,
utan även en makalös show med många härliga skratt.
Jag önskar av hela mitt hjärta att jag kunde visa er vad
som hände med våra boende när musiken började spela, men det går inte på grund av sekretessen. Men jag kan
säga så här: De som inte kan prata, sjunger högt och
tydligt. De som är apatiska, klappar händer. De som har
tappat sin mimik, spricker upp i stora leenden. Ben som
inte kan gå, går som trumpinnar i takt med musiken. Mitt
i allt detta stod jag, på ett underbart grönområde med
älven i bakgrunden, och mitt hjärta brast av ren och
skär lycka!
Tack för ert tålamod och för att vi får förtroendet att
vårda era närmaste!
av Malin Åhman Vallström

FLORENCE NIGHTINGALE

KÄLLA: WIKIPEDIA.SE

lorence Nightingale (1820-1910) var en brittisk sjuksköterska och sjukvårdsreformator och räknas
som en av grundarna av det moderna sjuksköterskeyrket. Hon är känd för sin insats under Krimkriget, då hon arbetade vid en sjukstuga i den asiatiska delen av Istanbul. Mot slutet av kriget fick hon en arbetsledande befattning och bl a lyckades hon sänka dödligheten vid militärsjukhusen i Krim från ca 42 % till 2 %, inte
minst genom att i samråd med specialister förbättra de
hygieniska förhållandena på sjukhusen. Hennes sjukstuga
var mycket välorganiserad, men utgjorde ett begränsat inslag i ett krig, som omfattade
tiotusentals soldater. Som ett resultat av detta fick hennes välskötta sjukvård stor uppmärksamhet och när Storbritannien
hade vunnit kriget blev hon en
nationell hjälte, vilket gjorde det
möjligt för henne att, trots ett initialt politiskt motstånd, verka för
en reformerad sjukvård och
kvinnors rättigheter.
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lering. Då kan musik vara en hjälp. Genom ett lyhört och
medvetande tillvägagångssätt kan musiken användas
som kommunikation. Vi kan väcka liv i personens livsberättelse och känsla av vem han eller hon är och har varit.
Inom demens- och äldrevården finns stor erfarenhet av
att musik kan ge glädje och stimulans. Musiken kan väcka
minnen, skänka lugn och skapa en känsla av gemenskap
och samhörighet. Behovet att kunna kommunicera försvinner inte då talet försvinner, vi på mottagarsidan måste
ändra vårt sätt att lyssna.
Vi tar emot musik genom våra sinnen. Vi använder
kognition genom att vår intellektuella funktion stimuleras,
en sång associeras med minnen. Emotion triggas när musiken påverkar oss känslomässigt. Hörseln används när
vi hör toner, klanger och rytm. Synen används när vi vill
se den som spelar och sjunger. Musiksinnet gör att vi rör
på kroppen, händer och fingrar eller att vi stampar i takt
med musiken. Känseln triggas när vi känner ljud och vibrationer i kroppen. Musikens element är rytm, melodi,
harmoni, tonhöjd och dynamik. Melodin väcker minnen,
harmonin väcker känslorna (dur och moll). Lusten att
röra på sig väcks av rytmen. Vi får en naturlig gemenskap, ett språk alla förstår.
På Vallänge är vi bortskämda med familjen Ronestjärnas skönsång, som är mycket uppskattat, och när
jag såg att Undroms egen Emil Assergård var hemma
på besök kunde jag inte motstå frestelsen att skicka en
informell inbjudan till en spontan spelning. Ingen minns
en fegis och helt plötsligt stod han på Vallänge! På en
av de varmaste dagarna i juli samlades vi på baksidan
av Vallänge, där vi har ett underbart grönområde med
älven som fläktar skönt och de stora lönnarna som erbjuder härlig skugga. Jag såg stoltheten i allas ögon när
”Undromsgrabben” stod där med sin gitarr.
Någon vecka senare fick jag ett samtal från Klas Norberg i egen hög person. Klas berättade att Sollefteå kommun och Studieförbundet ABF har ett samarbete där Vallänge skulle få underhållning varje torsdag i sex veckor.

Malin Åhman Vallström är mycket stolt över verksamheten på Vallänge särskilt boende i Grillom.
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Dagbarnvårdaren Ylva Styrman tillsammans med sina skyddslingar Ture, Theodor, Malte, Alfons och Klara.

Ylva Styrman i Björkå trivs med sitt
jobb som dagbarnvårdare
jörkåbon Ylva Styrman är något så unikt som
en av Sollefteå kommuns tre dagbarnvårdare.
Jag måste erkänna att Ylva har funnits på undertecknads önskelista ett bra tag och den allra
sista dagen i augusti får jag möjlighet att göra ett besök
hemma hos henne och sambon Stefan Strandberg i Björkå.
När jag anländer befinner sig Ylva ute på gården tillsammans med de fem dagbarnen. Barnen, som leker snällt
tillsammans, ställer lika snällt upp sig inför Botebladets
fotograf. Efter fotografering får jag mig en liten pratstund
med Ylva, medan barnen är fullt sysselsatta i sandlådan,
och hon berättar inledningsvis att hon växte upp i Undrom,
närmare bestämt på det s k Prästbordet mellan Boteå
kyrka och Grillomsvägen. De första fem skolåren tillbringade hon på Kalknäs skola och därefter gick flyttlasset till Lugnviksstrand.
Ylva berättar vidare att hon, efter två år på Vårdlinjen
i Härnösand, 1981 fick jobb som undersköterska på Sollefteå sjukhus. 1993 flyttade hon och sambon Stefan till
8
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Ylva tycker att hon lär sig mycket genom sina dagbarn

Barnen gillar att få vara ute på gården och leka.

FAMILJEDAGHEM

KÄLLA: WIKIPEDIA.SE

amiljedaghem är en form av barnomsorg och
förskoleverksamhet där omsorgen ges av en
dagbarnvårdare, eller med vardagligare termer
dagmamma, dagpappa eller dagförälder. Vårdaren tar emot barnen i sitt hem under den tid då föräldrarna förvärvsarbetar eller genomgår utbildning.
Denna barnomsorgsform upplevs av många föräldrar
som fördelaktig på grund av den hemlika atmosfären
barnen vistas i. Barngruppen är ofta inte stor och man
kan komma ifrån de nackdelar som större institutioner
kan innebära.
Nackdelar med familjedaghem, å andra sidan, kan vara
den relativa isolering i vilken dagbarnvårdaren utför sitt
arbete. Ofta samarbetar dock dagbarnvårdare i samma
eller angränsande bostadsområden och genomför gemensamma fritidsaktiviteter med sina dagbarn. De utbildas,
anställs och avlönas ofta av kommunerna, men även privata
dagbarnvårdare förekommer.
Familjedaghem har i utvärderingar visat sig vara kostnadseffektiva och populära bland föräldrar, men trots det fått
begränsat stöd bland politiker och samhällsplanerare. Under senare år har det gradvis blivit en mindre betydelsefull omsorgsform.
Den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med
pedagogisk omsorg i skollagen.
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Björkå och med åren utökades familjen med barnen Mattias (1992), Michael (1993), Joakim (1996) och Johanna
(1999). 2000 övertalades Ylva, av dåvarande rektorn på
Kalknäs skola, att öppna sitt hem för dagbarn. Inledningsvis kom hon att ha tre barn hemma hos sig. Fram till 2007
hade hon även hand om fritidsbarnen och som mest kom
det att röra sig om tolv barn på eftermiddagarna. De första
par-tre åren var Ylvas arbetstid oreglerad och ibland kunde hennes arbetsvecka hamna på 60 timmar per vecka.
2003 reglerades dock arbetstiden för dagbarnvårdare till
40 timmar per vecka, vilket för Ylva idag innebär tio
timmars arbetsdag måndag-torsdag.
I samband med Botebladets besök dyker föräldern,
och tillika Offerbon, Ann-Sofie Jönsson upp för att hämta sin telning. På min fråga om hur det är att ha sitt barn
hos Ylva svarar hon: ”Det är lugnt och tryggt här och
dessutom får barnen vara ute mycket!” ”Det är positivt
för föräldrarna att det finns ett alternativ, speciellt för
dom som måste lämna sitt barn innan man har hunnit
öppna på Kalknäs skola”, tillägger Ylva. Men vad är
det då som Ylva uppskattar mest med sitt jobb som dagbarnvårdare? ”Det är förtroendet från mina så kallade
familjer att få ta hand om det dyrbaraste dom har. Likaså
att få bli barnens andra hem och få se och följa deras
utveckling och lärande. Jag lär mej själv också massor
av barnen och av deras tänkande. Dom är min stora
härliga familj!”
av Rolf Ronestjärna

De fem mysiga dagbarnen är en del av dagbarnvårdaren Ylva Styrmans stora och härliga familj.
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Sedan drygt ett år tillbaka är konstnären och textildesignern Anneli Nowén fast bosatt i Björkå.

Konstnären Anneli Nowén har
slagit ned bopålarna i Björkå
Björkåkonstnären Anneli Nowéns framtid var utstakad redan från mycket unga år
otebladet har i tidigare utgåvor kunnat både
konstatera att det huserar en hel del konstnärer i Boteå och även göra reportage med vissa av dem. En av dessa konstnärer är Anneli
Nowén, som sedan ett år tillbaka är bosatt i Björkå gamla
skola i just Björkå. Våra vägar har vid några tidigare
tillfällen korsats och i början av september dök det upp
ett tillfälle för Botebladets konstexpert att få sig en ordentlig pratstund med Anneli.
Anneli sitter ute i kvällssolen och har nyss avslutat
sin middag, när Botebladets utsände slår sig ned på en
av hennes trädgårdsstolar. Hon berättar att hon ursprungligen härstammar från Svenstavik, men att familjen flyttade till Bollstabruk när hon var sex år gammal och att
hon kom att bo där fram till det att hon var 15.
Anneli berättar vidare att hennes framtid var utstakad
redan från unga år. ”Jag har alltid vetat vad jag vill göra och jag hade dessutom tur att ha en mormor som
inspirerade mej att vara kreativ. Nånting som jag bar
med mej under uppväxten var hennes ord: När du blir
stor, så ska du gå på konstfack!”
Gymnasieåren tillbringade Anneli i Sundsvall, där
hon gick konsumtionslinjen med inriktning på textil. I
utbildningen ingick även ämnet vävning, något som bl a
krävdes för att komma in på konstfack. Det krävdes även
en konstnärlig grundutbildning och den skaffade hon sig
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via ett år på Konst- och miljöskolan i Sundsvall. Efter
det tillbringade hon dessutom ett år på Nyckelviksskolan på Lidingö, med inriktning på textil. 1984, endast
20 år gammal, förverkligade hon en av sina stora drömmar i livet, när hon blev antagen till konstfack i Stockholm.
Under studietiden jobbade hon dessutom extra hos Liljevalchs konsthall.
Efter den fyra år långa utbildningen tog Anneli examen
som textilformgivare och konstnär och efter examen fick
hon fast anställning hos Liljevalchs och kom att jobba
där i drygt sex år. ”Jag har haft en hel del nytta av den
erfarenheten, speciellt när det handlar om att göra
konstutställningar åt mej själv och åt andra”, konstaterar Anneli. Under ett par år, efter avslutade studier, hade hon dessutom en egen ateljé i Gustavsbergs porslinsfabrik.
Med åren kom hon och hennes make att välsignas med
tre döttrar, som alla tre idag har kreativa yrken. Men när
barnen fortfarande var små, bestämde sig paret att flytta
norröver, för att kunna ge dem en bättre och tryggare uppväxt. Man slog sig ned strax söder om Sollefteå, närmare
bestämt på en gård i Väst-Nyland, där Anneli 1995 startade den egna firman Nowén Design. Genast satt hon
igång att trycka heminredningsprodukter från egna mönster och med tiden kom hennes produkter att nå ut till
en allt större marknad via butiker och säljare runt om i

”Av en händelse blev jag visad huset och mitt intresse
väcktes genast när jag såg dess potential”, berättar hon.
I november 2014 tog hon över huset och började så sakteliga att rusta upp det. Sommaren 2019 var delar av
det inflyttningsklart och idag huserar Anneli i den gamla
lärarbostaden på övre våningen. ”Egentligen är huset
ett livstidsprojekt, men jag har bestämt mej att inte stressa, utan att saker och ting får ta den tid dom tar”, resonerar hon.
När det gäller Annelis konstnärskap, så tycker hon
att hon har blivit mer konstnär än formgivare de senaste
åren och hon jobbar ofta med olika grafiska tekniker. Hon
är också involverad i olika konstprojekt tillsammans med
andra konstnärer och de två senaste åren har hon även
börjat att måla. ”Jag trivs verkligen med tillvaron här
i Björkå. Det är en trevlig bygd och jag har trevliga grannar”, avrundar Anneli.
av Rolf Ronestjärna

KÄLLA: WIKIPEDIA.SE

KONSTFACK
onstfack, grundad 1844, är en svensk statlig
högskola i Stockholm inom konst, design och
konsthantverk. Konstfack är med sina 850 studenter och drygt 200 anställda (2013) den största konsthögskolan i Sverige. Skolan erbjuder studier på
kandidat-, master- och doktorandnivå. Sedan 2004 har
Konstfack sina lokaler vid Telefonplan i Midsommarkransen i Stockholm. De numera K-märkta funkislokalerna har
omvandlats från LM Ericssons fabrik till 20 300 m2 konstoch designskola. Konstfack har ett av Sveriges största
bibliotek (öppet för allmänheten) inom områdena konst,
konsthantverk och design.
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landet.
1996 var Anneli med och startade Butiken i Gränden i Sollefteå. Inför julen 1998 fick hon i uppdrag att,
efter att hennes förslag hade vunnit, göra årets julklapp
(en handduk med ett recept på kams) till de anställda inom
Sollefteå kommun. Det var en diger uppgift, som bl a innebar tryckning av 3 000 handdukar, vilket fick en redan
slutkörd Anneli att gå in i väggen, med sjukskrivning som
följd.
2000 hoppade Anneli av butikssamarbetet i Sollefteå och kom istället att gå en tvåårig utbildning, i digital multimediaproduktion med inriktning på 3D-grafik,
på Powerhouse i Kramfors. Under utbildningen praktiserade hon hos ett dataspelsföretag i Sundsvall och fick
även jobb där (inom 3D-grafik och leveldesign) efter
avklarad utbildning. Där kom hon att jobba mellan åren
2002-2008, där hon mestadels kunde sköta jobbet hemifrån.
2009 bytte Anneli på nytt inriktning, i det att hon
tog sig an jobbet som arbetsledare på textilverkstaden
hos Arbetsmarknadsenheten inom Sollefteå kommun.
2017 tackade Anneli ja till att starta upp utställningsverksamhet i Orrehuset i Sollefteå och vid senaste årsskiftet flyttade verksamheten till Sollefteå Museums tidigare
lokaler, i det s k Apotekshuset. Under våren har lokalerna
renoverats och utställningar producerats. Den 23:e juni
öppnades slutligen dörrarna för allmänheten och Anneli
kan idag titulera sig som utställningsansvarig för Apotekshuset Konst och Kultur.
Men hur kom det då sig att Anneli slutligen hamnade
i Björkå gamla skola, som var ett vandaliserat ödehus!?

Konstnären Anneli Nowén har på senare år börjat måla och jobba mer och mer med olika grafiska tekniker.
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Första sommaren, i det nyinköpta huset i Arlom, kom till stor del att handla om röjning och städning av tomten.

Marlene Stavbom är hårdrockaren
som fann lugnet i Arlom
Marlene Stavbom försöker att, så ofta som möjligt, tillbringa tid i sommarbostaden i Arlom
et är inte bara Boteåborna som älskar sitt
Boteå, utan det finns även en hel del säsongsboende och sommarboende som uppskattar
att få tillbringa tid här.
En av dessa s k sommarboende är Umeåbon Marlene Stavbom. Fast egentligen vill hon ogärna bli kallad
för sommarboende eller sommargäst. ”Huset i Arlom
känns inte som mitt sommarhus, utan som mitt hushem”,
förtydligar hon.
Redan i fjol fick undertecknad nys om att Marlene
hade införskaffat ett hus i Boteå, men just då passade
det inte för en intervju. Ett par dagar in i juni, innan sommarnumret hade hunnit att tryckas, hörde hon dock av
sig och berättade att hon fanns på plats i huset i Arlom
och Botebladets redaktör var givetvis inte sen att planera
in ett besök för intervju.
Marlenes stuga visar sig ha en stor portion charm
och ligger väldigt mysigt inbäddad i ett skogsbryn. Vi
slår oss ned på trädgårdsmöblerna och Marlene inleder
med att berätta lite om sin uppväxt i Sollefteå och sina
tidigare kontakter och erfarenheter med och av Boteå
12

och att hon på Vallaskolan t ex kom att hamna i samma
klass som Boteåungdomarna Helena Åslund, Emma Stattin, Pernilla Landberg och Ida Tejle.
Efter att ha gått ut Hantverksteknisk linje, på GBskolan i Sollefteå, kom Marlene att, under tre års tid,
jobba inom äldre- och demensvården, som simlärare,
kursledare och bredbandskommunikatör. Hon gick även
en sex månader lång starta-eget-utbildning, för att därefter hoppa på en ettårig lärlingsutbildning till fönsterrenoverare i Jönköping och Söderköping. Hon hann även
med att gå en kulturpilotutbildning innan hon, och dåvarande pojkvännen, flyttade till Umeå 2001, där hon har
haft sin hemvist sedan dess.
Dessvärre drabbades Marlene av en förslitningsskada i samband med lärlingsutbildningen, vilket gjorde att
hon tvingades att gå sjukskriven i ett år. Men vad skulle
hon egentligen syssla med, när hon väl var återställd!?
”Vad är det jag kan, frågade jag mej själv? Tja, jag
kan ju simma, tänkte jag för mej själv (hon hade ju jobbat som simlärare i Sollefteå), så jag gick till simhallen
och frågade om dom hade nåt jobb till mej – och det

en tjej sökte bandmedlemmar. Tjejen visade sig vara
f d Grillomsbon Sara Blomén. Efter att träffats, och funnit
varandra, annonserade man efter ytterligare bandmedlemmar. Efter en del turer var man till sist fyra stycken
i bandet; tre tjejer och en kille, och hårdrocksbandet
Shiver var fulltaligt. Inom ett år spelade man in fyra låtar, som lades ut på Spotify, och man började även turnera.
Sedan dess har man haft runt halvdussinet spelningar per
år. ”Det kändes häftigt att nå ut till så många!”, minns
Marlene. I höstas släpptes en skiva på Spotify och en fysisk skiva är också på gång. Höjdpunkten i bandets karriär,
så här långt, är utan tvekan deras medverkan i House of
Metal 2018 i Umeå, som är en av de största hårdrocksfestivalerna inomhus i Sverige. Just nu har dock bandet tillsvidare ett uppehåll.
Men hur kom det sig egentligen att Marlene hamnade i Arlom? Hon berättar att det var hennes morbror,
som själv fick erbjudande om att köpa huset, som tipsade
henne om huset och även skickade henne mobilbilder.
”Det var kärlek vid första ögonkastet och jag köpte
huset osett hösten 2018!”
Första sommaren kom till stor del att handla om röjning och städning av tomten. ”Jag har blivit något av
en kändis på returstationen”, fnissar Marlene. Det har
också dragits en del ny el och satts upp en del tapeter.
Hon planerar även att dra nya vattenledningar. ”Det finns alltid nåt att fixa på huset, men det sker samtidigt
utan stress. Samtidigt vill jag inte modernisera för mycket,
utan istället försöka behålla originalcharmen.”
Avslutningsvis efterlyser Marlene information om
huset. ”Jag har hört att huset byggdes 1927 av en skomakare och även att två systrar; dom s k Systrarna Knyck,
även har bott här.”
av Rolf Ronestjärna
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hade dom!”, konstaterar Marlene och ler glatt. Där blev
hon kvar i 15 år, fram till 2017, då hon tackade ja till ett
jobb som anläggningsföreståndare vid en mindre simhall.
Under åren som simlärare har hon haft runt 5 000 simelever i olika åldrar, vilket imponerar!
Något som kanske sticker ut lite, när det gäller Marlene, är att hon är en tvättäkta hårdrockare – ett intresse
som väcktes redan i tidiga år. ”Min bror var hårdrockare
och spelade bas i ett hårdrocksband, så det föll sig ganska naturligt”, förklarar hon. 14 år gammal fick hon jobb
i ett av lotteristånden, hos ett tivoli på besök i hemstaden,
och de intjänade pengarna tog hon med sig till musikaffären och frågade: ”Hur mycket bas får jag för 1 400 kr!?”
En bas blev det och bara några veckor senare, efter att ha
lyckats övertala ett par kompisar att hänga på, startade
hon sitt första hårdrocksband! ”Efter en låt splittrades
vi dock”, minns Marlene och flinar brett. De kommande
fem åren kom hon att spela i olika konstellationer och
1999 startade hon bandet Green Grass Overdoze Band,
som bl a kom att spela in en demo och även spelade på
olika festivaler.
I samband med att hon gifte sig 2001, och döttrarna
Bianca och Molly kom till världen 2005 respektive 2008,
så lade Marlene basen på hyllan och musikkarriären placerades i malpåse på obestämd tid. 2014 började det
åter rycka i hårdrockstarmen och Marlene startade då
bandet Demisuz. Basen fick dock ligga kvar på hyllan,
eftersom Marlene istället fick lov att hoppa in som trummis. ”Men eftersom vi bara var två bandmedlemmar,
så kom vi aldrig att spela utanför replokalen”, berättar
Marlene och ler nu ännu bredare.
2016 var det dags för nästa bandstart. Den här gången
råkade Marlene få syn på en annons på Facebook, där

Marlene är i huset i Arlom minst en helg i månaden och hon tar ofta med sig både sina barn och sina kompisar dit.
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Paret Marianne och Pekka Pitkänen försöker tillbringa så mycket tid som möjligt i Tybränn.

Marianne och Pekka Pitkänen har
sitt sommarparadis i Tybränn
Kramforsbon Marianne Pitkänen, som är född och uppvuxen i Boteå, har förblivit sin hembygd trogen
I fjol råkade jag stöta på den sistnämnde i samband
med ett besök hos Asserbys reparationsverkstad i just
Tybränn. Min vana troget förhörde jag mig genast om
vem han var och genast väcktes mitt intresse.
En vecka in i augusti har jag förmånen att få göra ett
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recis som Botebladet har kunnat konstatera
vid åtskilliga tillfällen tidigare, så fullkomligt
vimlar det av sommarboende i Boteå. Ytterligare två av dessa är Kramforsparet Marianne
och Pekka Pitkänen i Tybränn.

I sommarstugan i Tybränn har makarna Marianne och Pekka Pitkänen allt som de kan önska sig.
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Därefter blev det grävmaskinistutbildning, för att därpå
få jobb som grävmaskinist hos företaget Gruvschakt i
Bollstabruk, där han kom att jobba i ca tio år. Efter det
fick han anställning som montör hos Ådalens Plåt, ett
jobb som under åren kom att innebära en hel del resor
för honom. Pekka fortsatte därefter att jobba som montör
för olika företag ända fram till det att han drabbades av
en allvarlig yrkesskada i 60-årsåldern, något som kom
att leda fram till en sjukpensionering.
Marianne berättar vidare att de 1985 övertog hennes
föräldrahem i Tybränn, efter att ha sålt den egenbyggda
sommarstugan i Tannsjön, och att de sedan dess har försökt tillbringa så mycket tid som möjligt där sommartid. Efter att nyligen ha sålt villan i Kramfors, och flyttat
till lägenhet, hoppas Marianne och Pekka att de ska få
möjlighet att tillbringa ännu mer tid i sitt kära Tybränn.
För att de verkligen trivs med att vistas i sommarbostaden i Tybränn råder det inga som helst tvivel om, för där
kan de verkligen njuta och ta det lugnt. ”Det är toppen,
jag trivs allra bäst i Tybränn, för det är ju också barndomshemmet!”, utbrister Marianne och fullkomligt strålar av glädje. ”Jag trivs också bra här, för här har jag
både frun och bastun”, tillägger Pekka och ler med hela
ansiktet.
Botebladets redaktör tackar för sig och far därefter
vidare till Stöndarbränna, där nästa intervjuoffer väntar.
av Rolf Ronestjärna
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besök hos Pekka och Marianne i deras trevliga och välordnade sommarparadis Vi slår oss ned på trädgårdsmöblerna, på den soldränkta uteplatsen, och Marianne berättar inledningsvis att hennes pappa, Johan Söderlund,
som var skogsarbetare, var barnfödd i Stöndarbränna
och att hon själv tillbringade sina fem första år i Sunnersta,
bara ett stenkast från statsminister Löfvens barndomshem. När hon var fem år gammal gick flyttlasset till det
nybyggda huset i Tybränn, det hus som hon och Pekka
huserar i idag.
De första två skolåren gick hon på Grilloms skola och
klass 3-7 tillbringade hon på Björkå skola. När Marianne
var 19 år gick hennes mamma bort och hon fick då ta
ansvar för sina tre småsyskon under några år. 1962 träffade
hon och blev tillsammans med Pekka, som nyligen hade
anlänt till bygden från Finland, och med åren välsignades
de med två barn. En kortare tid kom Marianne att jobba
extra på Vallänge särskilt boende och i stort sett kom
hon att jobba inom sjukvården under hela sitt yrkesverksamma liv.
Pekka berättar därefter att han föddes och växte upp
i Tammerfors och att han, som 19-åring, kom till Björksjön, ditlockad av sin äldre bror som då jobbade för Björkå Aktiebolag. Där blev han dock inte kvar särskilt länge,
utan efter mindre än ett år fick han jobb på tegelbruket
i Utnäs och efter ytterligare några år började han jobba
på det tegelbruk som låg mellan Bjärtrå och Lugnvik.

Sedan 1985 har Marianne och Pekka Pitkänen haft sommarstugan i Mariannes föräldrahem i Tybränn.
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Agneta Edström

Agneta Edström hade bestämt sig för att
aldrig flytta mer norrut än Sundsvall
I denna utgåva av Botebladet möter vi Björkåbon Agneta Edström
etta nummers porträttetperson; Björkåbon Agneta Edström, råkade
jag springa på i samband med en fotbollsmatch på Bohedsvallen
för några år sedan. Min vana troget hörde jag mig för om vem
personen ifråga var och tog också kontaktuppgifter.
Den allra sista sommardagen fick jag möjlighet att boka in en intervju med
Agneta, som för dagen (och sex veckor framåt) hoppade runt på kryckor efter

FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
- Mjuka byxor och lång tröja som täcker tjockmagen.
Sån är jag:
- En mycket glad, social
och positiv person.

Tre föremål jag skulle ta med

Tre föremål jag skulle ta
mSågverketdarbete
&

med till en öde ö:
- Bok, mobil och skarvsladd
som räcker till fastlandet.
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vävstolen.

Agneta Edström är ordförande i Svenska Peugeot CC Klubben.
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Jagträffar
blir barnbarne..
glad när:
jag
- Jag får träffa dom fem
barnbarnen.
Någon jag gärna vill träffa:
- Tyvärr, ingen som jag kan
komma på.

till Sollefteå. Väl på plats satte de igång att bygga ett hus
i Forsmo, som kom att stå klart året därpå.
Efter en del småjobb fick Agneta anställning som kontorist hos LRF, där hon blev kvar i tio år. 1990 började
hon som verksamhetsledare hos Studieförbundet Vuxenskolan, där hon stannade i 15 år.
I början av 2000-talet fick Agneta halv sjukersättning och kom att få det fram till dess att hon gick i pension. 2003 flyttade Agneta och Ulf till lägenhet på Remsle
och 2005 fick hon en halvtidstjänst, med tyngdpunkt på
det administrativa, hos AB Urkult. Där blev hon kvar
fram till sin pensionering 2013. ”Att äntligen få styra
sitt eget liv var fantastiskt, så att gå i pension är det bästa jag någonsin gjort!”, reflekterar Agneta.
2008 köpte de det hus i Björkå, som inledningsvis
kom att fungera som sommarstuga, dit de 2013 kom att
flytta för gott. De hade tidigare haft stuga i både fjällen
och vid kusten och kände nu att det var dags för något
nytt. ”Vi trivs väldigt bra i Björkå och vi bor väldigt
vackert”, konstaterar Agneta och maken Ulf, som suttit
med och sufflerat under hela intervjun, håller med.
Agneta berättar vidare att hon alltid har varit något
av en föreningsmänniska. Hon var bl a med och startade
föreningen Vi Unga i Forsmo och kom även att vara dess
ordförande under flera år. Under en period var hon även
ordförande i Sollefteå Diabetesförening. Idag är hon dock
endast engagerad i en förening; nämligen Svenska Peugeot
CC Klubben, där hon har varit med i styrelsen sedan 2002
forts. nästa sida
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att ha fått en fotled gipsad bara några dagar innan.
Agneta Edström, yngst av två syskon, föddes och växte
upp i Huddinge. Pappan var egen företagare, som sålde
båt- och husvagnsvärmare, medan mamman jobbade
som kanslist hos Polisen.
Agneta började jobba direkt efter grundskolan och
eftersom hon i nionde årskursen valde att inrikta sig mot
kontor, så fick hon jobb som kontorist på en ventilationsfirma. Efter något år blev det ett kontoristjobb på en speditionsfirma. 1970 flyttade hon hemifrån (närmare bestämt
till Tullinge), och i samma veva träffade hon, blev tillsammans med och flyttade ihop med blivande livskamraten
Ulf Edström, från Forsmo. Året därpå flyttade de in i en
nybyggd lägenhet i Botkyrka. ”Vi gick från en etta med
kokvrå till en fyrarummare, på grund av det så kallade
Miljonprogrammet i Stockholm, där det fanns ett överskott på nyproducerade fyror och en brist på tvåor”,
minns Agneta och skrattar glatt. 1974 knöt Agneta och
Ulf hymens band i Eds kyrka och året därpå gick flyttlasset till Sundsvall – en önskan att ge sina framtida barn
en bättre uppväxtmiljö låg till grund för beslutet att flytta
norröver. ”Jag minns att jag sa: Men längre norrut än
Sundsvall flyttar jag inte!”, berättar Agneta och skrattar
igen. Senare på hösten föddes sonen Denny, som idag
bor i Forsmo.
Väl på plats i Sundsvall fick Agneta jobb som kontorist på företaget Benzler & Co. Men eftersom varken
hon eller Ulf trivdes i Sundsvall, blev det så att de ändå
kom att flytta ytterligare norrut, för 1979 gick flyttlasset

Agneta Edström har haft stor hjälp av sin positiva livshållning i samband med att hon bröt sin fotled.
17

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Medlemsskapet i Peugeotklubben har gett vidgade vyer.
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och dessutom är dess ordförande sedan ett par år tillbaka.
Klubbens medlemmar brukar sammanstråla ett par gånger
per år på olika platser runt om i landet. ”Tack vare dessa
träffar har vi fått se en ganska stor del av Sverige under
åren”, konstaterar Agneta vidare. 2003 var det Agneta
och Ulf som stod som värdar för ett av arrangemangen
och det var också tänkt att de skulle ha hand om den inplanerade träffen nu i augusti. Tyvärr fick den dock ställas in p g a den rådande pandemin.
Agneta berättar också att hon och Ulf alltid har haft
ett stort reseintresse. ”Ja, imorgon ska vi t ex resa till
stan”, flikar Ulf in och vi brister alla tre ut i skratt. T ex
har de bilat i Europa några gånger och de har även besökt
ett 20-tal av Europas länder. Dessutom har de haft förmånen att få besöka både Costa Rica och Burkina Faso,
tack vare att de själva tog emot ungdomar i samband med
ett ungdomsutbyte mellan Sollefteå och dessa två länder.
Båda resorna var givetvis minnesvärda, men särskilt
en händelse i Burkina Faso kom att etsa sig fast i deras
minnen. I samband med ett besök i en by ute på landet,
så ville byns hövding visa sin tacksamhet, över att de hade öppnat sitt hem och tagit emot en av byns ungdomar,
genom att skänka dem en levande get. Efter många om
och men lyckades de till sist att både tacka nej och avstyra det hela. Döm dock av deras stora förvåning när de,
väl tillbaka i civilisationen, hörde konstiga ljud ifrån minibussens baggageutrymme. När de öppnade baggageluckan
upptäckte de, till sin stora förskräckelse, geten ifråga...
av Rolf Ronestjärna

Sedan 2013 har Agneta Edström och maken Ulf haft sin hemvist på den vackert belägna gården i Björkå.
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ET
BOTEÅPARLAMENT

Kallelse till

Byating

Söndagen den 25 oktober kl 16.00
Sunnersta Folkets Hus
Boteåparlamentet kallar alla boende i Botebladets spridningsområde till Byating
Redovisning av årets verksamhet Samtal om kommande verksamhet Inget fika serveras p g a Coronan

Förslag, frågor eller motioner till Byatinget ska vara inlämnade senast den 11 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 på senare år 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.
Kontaktperson: Lennart Johansson, 073-834 06 82.

Just nu finns det en ledig tvårumslägenhet på Vallänge Servicehus annex. Vid intresse kontakta Solatum – både när det gäller Vallänge och tidigare pensionärshemmet i Undrom – för
ytterligare information.
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Boulespelarna Kent Boström, Carole Gillis, Margareta Westman-Dahlqvist och Marcus Dahlqvist.

Boteå Båt och Bad inbjöd till boulespel på stranden i Undrom
Allt fler bybor har börjat få upp ögonen för den nyanlagda boulebanan på stranden i Undrom
otebladet kunde i sitt förra nummer berätta
att en boulebana har anlagts på stranden i Undrom av föreningen Boteå Båt och Bad. Som
tidigare har nämnts, finns det möjlighet att
låna bouleset på plats och under sommaren har en del
bybor tagit vara på möjligheten att spela på banan.
Lördagen den 15:e augusti inbjöd föreningen till boulespel och även en möjlighet att få lära sig spelreglerna.
På plats, den aktuella dagen, fanns Kent Boström och
Carole Gillis från Boteå Båt och Bad.

En poängräknare har satts upp på klubbhusets vägg.
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Under de timmar som erbjudandet gällde, så dök det
upp en knappt handfull intresserade. Först på plats var
Margareta Westman-Dahlqvist och Marcus Dahlqvist,
bosatta endast ett stenkast från boulebanan, som inledningsvis fick lite instruktioner av Kent Boström innan
man lät kloten rulla. ”Det var ett uppskattat initiativ,
där deltagarna tog åt sej reglerna på ett bra sätt och
visade sej vara riktigt duktiga på att spela. Det vore
kul om vi nästa år kunde få ihop ett lag i Boteå!”, summerar Kent efteråt.
av Rolf Ronestjärna

Kent Boström instruerade sina nyanlända adepter.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Björkåbon Annica Svensson är, sedan ett antal år tillbaka, ordförande i Björkå Samhällsförening.

Björkå Samhällsförening söker möbler till sin föreningslokal Rixdan
Föreningslokalen Rixdan i Björkå är tillgänglig för uthyrning för allmänheten
att man ska vända sig till Boteåborna med en vädjan om
avlagda möbler; såsom t ex några soffor, soffbord och
kanske någon fåtölj. ”Man får därför gärna höra av sej
till mej innan man kör iväg sina möbler till återvinningen eller t ex Erikshjälpen!”, hälsar Annica avslutningsvis.
av Rolf Ronestjärna

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

jörkå Samhällsförening bildades på 1960-talet för att förvalta Rixdan, den möteslokal som
dåvarande Björkå AB ställde till förfogande
och sedermera överlät till föreningen.
Föreningens huvuduppgift idag är fortfarande, precis
som då det begav sig, att se till så att fastigheten underhålls
och fungerar som en träffpunkt för bygdens sociala aktiviteter. En hel del byinvånare brukar även ta vara på möjligheten att, för en billig penning, hyra Rixdan för t ex föreningsmöten och bröllops- och födelsedagsfester. Två
av föreningens egna och uppskattade arrangemang är det
årliga och mångåriga Valborgsmässofirandet, som tyvärr
fick ställas in i år p g a pandemin, och den traditionsenliga jaktmiddagen på hösten.
På sistone har styrelsen, med Annica Svensson i spetsen, tänkt tanken att man skulle vilja göra något åt innemiljön, genom att t ex förbättra mysfaktorn i lokalen –
för att den inte ska behöva kännas så stor – och även försöka göra något åt ljudbilden i den. ”Vi försöker hela tiden att förbättra trivseln i vårt kära Rixdagshus!”, förklarar Annica. Men precis som många andra föreningar,
så kämpar även Björkå Samhällsförening med sin ekonomi och har därför ytterst begränsade ekonomiska möjligheter till några utsvävningar. Tanken har därför väckts

Boteåborna är välkomna att höra av sig till Annica.
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Prästen Charlotte Odelberg och artisten Emanuel Bagge stod för underhållningen i Boteå kyrka den 28/6.

Prisad deltagare i TV-programmet
Talang underhöll i Boteå kyrka
Artisten Emanuel Bagge underhöll åhörarna med diverse musikaliska experiment och upptåg
berättade även att han är en tekniknörd. Det bevisades
när han sjöng en ton som han spelade in på sin synth,
för att sedan duplicera och ändra tonen så att det bildades en kör som doade i bakgrunden medan han sjöng. I en
annan sång ”sjöng” synthen stämmor med honom. Han
hyllade även sin mor med att sjunga två sånger där hon
skrivit den svenska texten. Sammanfattningsvis var det
en spännande och annorlunda konsert med stor bredd.
av Ulla Bodin

FOTO: ULLA BODIN

fter prästen Charlotte Odelbergs inledning,
som handlade om allt underbart som sker i naturen nu, inledde Emanuel Bagge sin konsert
med att vissla Så skimrande var aldrig havet.
Den gamla klassikern blandades med egen musik och
diverse musikaliska upptåg. Michael Jacksons Billie
Jean, som i originalversionen går i moll (ledsen klang)
gick i dur (glad klang), ABBA:s Mamma Mia som i original går i dur gjorde Emanuel om till moll. Emanuel

F d Kramforsbon Emanuel Bagge lyckades att ta sig till final i 2017 års upplaga av TV-programmet Talang.
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Artistparet Olle Söderlind och Marie Sundelin stod för underhållningen i Boteå kyrka den 12/7.

Konsert med duon Olle Söderlind
och Marie Sundelin i Boteå kyrka
Äkta paret Olle Söderlind och Marie Sundelin har sjungit tillsammans i två år
musik som de tycker om att lyssna till. Bland sångerna
fanns Den första gång jag såg dig och Jag är en vandrare. Olle sjöng även Elton Johns Can You Feel the Love Tonight, som är speciell för honom eftersom han sjöng
den på sin dotters dop. Prästen Rolf Öhlén talade om att
”det finns inga dumma frågor, bara dumma svar”. Tyvärr
blev det inga bilder i kyrkan, eftersom jag blev placerad
bakom en pelare. Men den finstämda musiken kunde jag
njuta av och det gjorde jag verkligen.
av Ulla Bodin

FOTO: ULLA BODIN

tt 25-tal personer hade samlats i Boteå kyrka
för att avnjuta en musikgudstjänst. Kvällens artister var paret Marie Sundelin och Olle Söderlind. De träffades för 18 år sedan, då de båda
började sin anställning på Sollefteå kulturskola, men de
har inte spelat ihop mer än de sista två åren. Varför kan
ingen av dem svara på – inte jag heller, med tanke på finstämmigheten mellan de båda. Olle sjunger och Marie
ackompanjerar och sjunger andrastämmor. De hade valt

Musikgudstjänstens båda gästartister har båda ett mångårigt förflutet inom Sollefteå kulturskola.
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Operadivan Ida Persson, med ett förflutet i Sollefteå, ackompanjerades av Robert Råberg.

Besökarna i Överlännäs kyrka
bjöds på en dödsbra föreställning
Gudstjänstbesökarna bjöds på varierande musikstycken från operans underbara värld

FOTO: ULLA BODIN

Ida Persson övertygade i rollen som stor operadiva och lyckades även att dö på ett mycket övertygande sätt.
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andfådd kvinna (Ida Persson) inspringande iklädd långklänning och fjäderboa. Föreställningen var nu igång
och det var en föreställning som inte liknade något jag
sett tidigare! Förutom att både pianist och sångerska var
otroligt duktiga på det de gjorde, så framfördes det en
komedi om opera. Ida berättade att opera inte är en seriös,
svår, överlägsen och dramatisk konstform som bara de
intellektuella förstår. Detta sade hon i en överlägsen ton
och högdragen min. När pianisten försökte säga något
tittade hon bara på honom och sade ett bestämt ”Tyst!”
(som om han var en skällande hund). De fortsatte att

öreställningen Operadöden framfördes i Överlännäs kyrka den 2:a augusti. Föreställningen
i sig är svår att beskriva med tanke på texterna, musiken och framför allt minspelet som Ida
Persson och Robert Råberg hade mellan varandra och
publiken.
Prästen Annika hälsade alla välkomna och läste en
berättelse om Jesus på McDonalds i Örebro. Därefter
kom en frackklädd Robert Råberg in. Han satte sig vid
pianot och lade an ett pampigt startackord, men ingen
sångsolist syntes dock till. Vid andra försöket kom en

KÄLLA: YOUTUBE.COM
FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Operadöden, med Ida Persson, är enligt egen utsago en hyllning till Lill Lindfors legendariska framförande.
blanda ironisk text med lätta musikstycken från operans de översatt den och placerat den på ett notställ. I stort sett
värld och även något pianostycke. Hela tiden var Ida den löd texten: ”Jag dör...jag dör nu...” och så vidare. Stycdiva som en sopran traditionellt förväntas vara och Robert ket höll på i cirka fem minuter...
var den undergivna ackompanjatören.
När de framförde den smäktande tangon Habanera
Ida berättade vidare att det inte är lätt att vara en sop- ackompanjerade Robert med boogie woogiekomp (tänk
ran. Efter hundratals timmars övande får nämligen sopra- Owe Thörnqvists Varm korv boogie). Min personliga
ner oftast bara sjunga om tre saker: Det som de trånar favorit var extranumret Jag är tondöv. Här sjöng Ida i
efter, som de gråter över och att flörta med män. Detta mängder av olika tonarter (vilket i sig är en stor bedrift
beror på att de flesta operor, som är kända för allmänhe- trots att hon är en så stor sångerska) och Robert jobbade
ten, skrevs för mer än 100 år sedan. De flesta operor febrilt för att spela rätt på pianot så att det inte skulle låta
slutar dessutom med att sopranen dör. Detta illustrerade falskt. När jag efter föreställningen åkte hem kände jag
paret med ett stycke där Ida sjöng på tyska. För att publi- mig lycklig över att ha tagit del av denna udda konsert.
ken skulle förstå den (icke) mångfasetterade texten hade
av Ulla Bodin

Klass 1 övre raden: Antonina, Theo, Elvis, Signemaja, Oliver, Elis, Alice och Hanna. Förskoleklassen nedre
raden: Guillermo, Ellie, Tova, Ellie, Kajsa och Wilmer.

Nytt läsår igång på Kalknäs skola
Det relativt stora antalet barn på Kalknäs skola inger ett visst hopp inför framtiden
levantalet på Kalknäs skola är fortsatt tillfredsställande. Vid terminsstarten kunde man
sammanlagt räkna in 39 elever på skolan och
dessutom 17 barn, i åldrarna 1-5 år, på Blå-

klockans förskola. En ny lärare och två nya pedagoger
har börjat på skolan på senare tid. P g a nya regler blev
det inget skolfoto förra hösten, därav foto på både förskoleklassen och klass 1.
av Rolf Ronestjärna
25

FOTO: ULLA BODIN

Både Frida Gyll och Linnea Nilsson kommer från Skorped och båda studerar just nu musik i Stockholm.

Jazzig tjejduo från Skorped bjöd på
vackra toner vid källan i Sånga d
kyrka
FOTO: ULLA BODIN

Tjejduon bjöd bl a på psalmer i lite jazzig stil

FOTO: ULLA BODIN

Prästen Henrik Domeij höll i trådarna under kvällen.

en 16:e augusti arrangerades Toner vid
källan med Linnea Nilsson och Frida Gyll,
bägge uppvuxna i Skorped, i Sånga kyrka.
Frida spelade piano och sjöng på en del av
psalmerna medan Linnéa sjöng. Repertoaren var blandade psalmer, en del spelades traditionellt, medan andra var omarrangerade av Frida. De nya arrangemangen
gav ofta psalmerna en jazzigare klang med murrigare
basgångar. Till vardags pluggar Frida till musiklärare
och Linnéa läser sång på en folkhögskola och planerar
att söka till musiklärare efter avslutade studier.
av Ulla Bodin

Kvällens gäster, Frida Gyll och Linnea Nilsson, har även rest en del för hjälporganisationen Hoppets Stjärna.
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Illern Tezzla fullkomligt älskar när hon blir matad med tubpasta av husse och matte.

Illern Tezzla har blivit en del av familjen Ledin
När valet kom att stå mellan en hundvalp och en iller var beslutet inte speciellt svårt
Ute på gården har Tezzla en stor bur där även ”golvet”
är försett med hönsnät, eftersom illrar är duktiga på att
både gräva och klättra. I buren finns även en hel del rör
som hon kan springa i och även en viloplats att krypa in
i när hon vill sova. Ibland får hon, för att få se lite mer
av världen, ta en promenad i koppel.
När Tezzla blir insläppt i köket, så är hennes favorittillhåll städskåpet eller skafferiet. För där är det lätt att gömma sig bland moppar och flingpaket. När hon blir riktigt
glad, eller myser, så ger hon ifrån sig ett kuttrande ljud.
Sammanfattningsvis så är illrar glada, nyfikna och framför allt charmiga djur, som kräver en hel del av sina ägare.
av Ulla Bodin
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tt ha en iller som husdjur kan vara både energikrävande och kärleksfullt. Det har jag fått
se efter det att jag besökte Ann-Britt Edfors
och Tommy Ledin och deras iller Tezzla. De
hade en iller för flera år sedan och kände för ca ett år sedan att det var dags för en ny. Först hade de tänkt att skaffa en valp, men det visade sig att valpen krävde alldeles
för mycket tid och energi för att det skulle fungera. De
lämnade därför tillbaka den och fick Tezzla istället, som
är en pigg och nyfiken hona på ca tre år och som inte har
alla de ovanor som valpen hade. Dessvärre gillar hon
dock att bita i nakna vrister och fötter.
Tezzla är, förutom egenskaperna som redan nämnts,
även lite blyg. Det är därför svårt för en främmande person att klappa henne – förutsatt att det inte vankas multivitaminpasta. Tezzla tycker nämligen att det bästa godis
som finns är pastan som serveras i en tub. I övrigt äter
hon kattmat.
Tezzla har ett eget rum inrett, med en hel del skrymslen och vrår att klättra på och gömma sig i. Man kanske
skulle kunna tänka sig att ha henne springa lös i hela huset, men då får man räkna med att hon gräver i blomkrukorna och klättrar i gardinerna. En iller är inte lika vig som
en katt, eftersom framdelen har full kontroll medan bakdelen bara hänger med, vilket gör illern något klumpig.

En iller är ganska klumpig p g a sin hängande bakdel.
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Den audiovisuella showen gav Björkå gamla skola ett helt nytt utseende i den svala sommarkvällen.

Exklusiv och proffsig ljus- och ljudshow visades i Björkå gamla skola
Björkå kulturdag, som anordnades lite i skymundan, avslutades med Björkå After Dark
Dark, drog igång efter mörkrets inbrott på kvällen och
föregicks under dagen av en konstrunda i miniformat, där
konstnärerna Anneli Nowén, från Björkå, Sandra Mozard,
från Härnösand, Anita Berg, från Lungsjön, Vincent Fagerlund, från Stockholm, och Amanda Nowén, från Umeå
visade upp sina alster. De tre förstnämnda är, för övrigt,
med i hantverksgruppen på Mannaminne, där de visar
upp och säljer sina alster. I trädgården hade även Amanda
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ördagen den 29:e augusti arrangerades, lite
i skymundan, en kulturdag i Björkå som avslutades med en mycket proffsig och imponerande ljus- och ljudshow i Björkå gamla skola.
P g a Folkhälsomyndighetens förhållningsorder, under
den pågående Coronakrisen, var man nämligen tvungen
att föranmäla sig till kvällsarrangemanget ifråga.
Kvällsarrangemanget, som hade döpts till Björkå After

Under kulturdagen i Björkå fanns det även möjlighet att införskaffa alster skapade av konstnärerna på plats.
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De audiovisuella konstnärerna Ida Davidsson och Tove Nowén avslutade kulturdagen med sin audiovisuella show.
en textilinstallation med ett ljudverk. ”Jag kände att jag
ville göra nåt, eftersom årets konstrunda var inställd
på grund av pandemin, och därför bjöd jag in några
av dom konstnärer som jag samarbetar med i olika konstnärsprojekt”, berättar Anneli Nowén.
Tanken på att också köra en ljus- och ljudshow på
kvällen föll sig ganska naturlig, eftersom Anneli och dottern Tove, med lyckat resultat, körde en redan förra sommaren. Till den här kvällen hade man dock slagit på stort
och inbjudit Ida Davidsson, från Göteborg och tillika f d
skolkamrat med Tove, som är en etablerad audiovisuell
artist som bl a har kört sina shower i samband med artistuppträdanden på Roskildefestivalen.
Under kvällen bjöd Ida,Tove och Sandra på ett varsitt
audiovisuellt framträdande. Även Anneli och hennes dot-
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ter Amanda visade några videoverk i ett uthus ute på gården. På gården fanns även ett stånd där man kunde köpa
alster av konstnärerna och inne i galleriet kunde man
dessutom ta del av en utställning med deras grafiska konst.
Det bjöds också på kaffe och kakor, som t ex kunde avnjutas vid ett värmande eldfat.
”Det var en mycket lyckad, uppskattad och trevlig
dag! Speciellt den audiovisuella showen på kvällen var
häftig!”, summerar Anneli dagen och öppnar för en repris
nästa sommar – med en förhoppning om ett friskare Sverige och värld i helhet.
Kulturdagen i Björkå genomfördes med stöd från Sollefteå kommun, Kulturens Bildningsförbund, Arrangörslyftet i Västernorrland och Småbyarnas kulturoch miljöförening.
av Rolf Ronestjärna

Björkå After Dark bjöd på en färgstark audiovisuell show av Tove Nowén (t v) och Sandra Mozard (t h).
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Undroms IF:s s k bollskojlag träffas varje tisdagskväll och lördagsförmiddag på Bohedsvallen.

Undroms IF:s knattefotboll är populär bland Boteås unga garde
Björkåparet Niclas Norenius och Alexandra Perman har tagit över efter far och son Strandberg

Fotbollsträningarna handlar i mångt och mycket om att bekanta sig med bollen via lek och olika övningar.
30

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

se att dom utvecklas. Man vill att det ska vara som det
var när man själv var liten och det är viktigt att barnen
har fotbollen, nu när föreningen är vilande, och förhoppningsvis kan vi få med lite äldre barn framöver!”,
säger Niclas. Målsättningen är att nästa år både kunna
mönstra ett s k bollskojlag och ett lag i kvartersserien.
Jag växlar även några ord med Alexandra, samtidigt
som hon instruerar sina unga adepter. Hon berättar att
hon har ett fotbollsförflutet i Remsle IF och Mariehem
och att hon sammanlagt har spelat tio år i Långsele AIF,
där hon fortfarande är aktiv. ”Man vill att det ska finnas
något i byn för barnen och just fotbollen har ju alltid
varit en viktig del av bygden”, säger hon, samtidigt som
hon spelar tillbaka en boll.
av Rolf Ronestjärna
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ör ett år sedan kunde Botebladet berätta att
Undroms IF, med Stefan och Mattias Strandberg i spetsen, hade dragit igång knattefotboll
på Bohedsvallen i Undrom. Verksamheten har
fortsatt även under 2020, nu under ledning av Björkåparet Alexandra Perman och Niclas Norenius (vid ett
några tillfällen har även föräldrar ställt upp när de själva
inte har kunnat vara med) – efter att Stefan överlämnat
stafettpinnen – där runt dussinet barn brukar dyka upp på
träningarna. Samtidigt som barnen börjar anlända berättar
Niclas att han själv har ett förflutet i Undroms IF och
att han spelade i A-laget under tre år fram till 2005. Han
har även spelat för Sollefteå GIF och dessutom i pojkallsvenskan. ”Det är roligt att få hålla på med barnen och
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Tim, skoljoggens segrare, flankerad av tvåan Oscar och trean Sigge.

Den årliga skoljoggen på Kalknäs
skola avgjordes via spurtstrid
Sedan några år tillbaka avgörs den traditionsenliga skoljoggen i elljusspåret bakom Kalknäs skola

Mattias Strandberg är idrottslärare på Kalknäs skola.
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och sedan tillbaka. ”Men det går ju en del trafik på den
vägen och det är givetvis mycket säkrare att ha det i elljusspåret bakom skolan”, förklarar han. Vid något
tillfälle har loppet även varit placerat på just Bohedsvallen.
Dryga dussinet elever valde att springa sträckan, medan en majoritet av skolans resterande barn gick den. Tidigare år var loppet tre kilometer långt. ”Men sedan det
flyttades till elljusspåret, så är det betydligt svårare att
bedöma dess längd, men runt 2,5 km kan det nog vara”,
konstaterar Mattias. Årets upplaga avgjordes via en dramatisk spurtstrid mellan tre löpare där Tim, i årskurs 6,
slutligen drog det längsta strået, när han passerade mållinjen på tiden 19.38.
av Rolf Ronestjärna
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en årliga skoljoggen på Kalknäs skola har
en mångårig tradition med många fina resultat genom åren. Eftersom det var nio år sedan
Botebladet var på plats senast (se Botebladets vinternummer 2011 på www.botea.se), så var det
väl på tiden att arrangemanget åter uppmärksammades.
Årets upplaga gick av stapeln den 15:e september, en
solig och härlig höstdag.
Botebladet sportreporter hinner växla några ord med
Mattias Strandberg, idrottslärare på Kalknäs skola, strax
innan loppet ska starta. Han berättar att det är för tredje
gången som man, såsom han har förstått det, har placerat
loppet i elljusspåret bakom skolan. Under många år gick
loppet längs grusvägen vid skolan bort till Bohedsvallen

De peppade skoljoggarna gör sig beredda för start.
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KÄLLA: TV4PLAY.SE

Undroms egen Emil Assergård gästade Bingolotto tillsammans med artisten Frida Öhrn.

Emil Assergård börjar bli något av
en stamgäst hos Bingolotto
Emil Assergårds låtar har lyssnats på runt 150 miljoner gånger på online-musiktjänsten Spotify
som folk lyssnar på är jag jättetacksam för!
Emil fick, under programmets gång, ta emot en hälsning från en representant för Lugnviks IF, där han spelade
hockey som ung, men framför allt fick han tillfälle att
briljera då han utmanades att improvisera en sång innehållande ord som programledaren visade på olika skyltar.
av Rolf Ronestjärna

KÄLLA: TV4PLAY.SE

mil Assergårds, Boteås egen musikexport, karriär har fortsatt att gå spikrakt uppåt, något som
TV4 inte har missat att snappa upp. I april 2019
gästade han Bingolotto och under sommaren
medverkade han även hos Lotta Engberg på Liseberg.
Söndagen den 13:e september var det åter dags för
Emil att bli inbjuden till Bingolotto, där han spelade
bingo, sjöng låten Dom vi inte tycker om och intervjuades av programledaren Stefan Odelberg. Här följer
ett axplock av samtalet mellan Emil och programledaren:
SO: Vi pratade lite om släkt och sådär. Undrum, sitter
dom och tittar nu? EA: Det hoppas jag verkligen! SO:
Är det där du har mest släkt? EA: Ja...näe. Jag vet inte, dom är väldigt utspridda. SO: Dom är det? EA: Ja,
absolut. Jag måste tänka till. SO: Emil, du har ju varit
här en gång innan. EA: Det har jag. SO: Och då hade
du haft hundra miljoner lyssningar på din musik. EA:
Ja. SO: Alltså hundra miljoner. Och hur många lyssningar är du uppe i nu? EA: Jag tror det är 150 drygt
nu. SO: Så tack vare Bingolotto har du nu ökat med 50
miljoner till. EA: Absolut! Och det tackar jag för. Absolut! SO: Men du, är det så där, att om du släpper en låt
nu och bara får en miljon lyssningar, känner du så här då
att: Ah, det var ju inte så mycket, en miljon hit eller dit!
EA: Nej, alltså, jag är tacksam för varenda lyssning. Allt
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Emils improvisationsförmåga imponerade på publiken.

GRRR!!!
Det verkar som allt fler svenskar har fått för sig att faran är över när det gäller Coronapandemin. Detta är dock inte något som verkar vara fallet för Boteås
kanske meste vän av både karantän och distansering; nämligen allas vår vresige
Gubbe. Jag råkar möta honom vid Bohedsvallen, på en av mina morgonpromenader, och redan på mycket långt håll kan jag höra hans tordönstämma.
AG: FÅR JAG BE ER HÅLLA AVSTÅNDET, TACK!!! BB: Ja, absolut, ge mej bara lite tid att kliva ned i diket. AG: Jasså, är det redaktörn för byns skvallerblaska som är ute och förorenar omgivningarna!
BB: Så kan man kanske se det. Det var inte igår som man hade förmånen att råka träffa på honom. AG: Nä, och inte i förrgår heller. Men det är väl som det ska vara i dessa
tider, eller hur!? BB: Har Gubben varit på resande fot eller har han fullkomligt gått och gömt sej på grund
av Coronan. AG: På den första frågan svarar jag nej och på den andra svarar jag ja. BB: Ja, man kan inte
vara nog försiktig när det gäller det. Men vad har han egentligen vidtagit för försiktighetsåtgärder, om jag får
drista mej att fråga? AG: Jo, jag använder naturligtvis munskydd. BB: Jag ser det. Hur har det fungerat?
AG: Sisådär, om jag får uttrycka mej lite diplansmatiskt. Det har inneburit att jag har gått ned 14 kg i vikt.
BB: Men hur kan det komma sej!? AG: Försök själv att äta med munskydd på, det är inte så stämplans enkelt,
ska han veta. BB: Eh... AG: Och sen är det ju det här med alla sår på halsen som inte vill läka på grund av
Folkhälso...Folkhälso...Folkhälso... BB: Folkhälsomyndigheten!? AG: Jag sa just det! På grund av deras
rekommendationer. BB: Sår på halsen, nu hänger jag inte riktigt med!? AG: Nej, det var ju inte oväntat!
Men hursomhelst! Det är ju Gumman som brukar hjälpa mej med rakkniven varje morgon. Visserligen gör
hon så gott hon kan, trots att hon är blind på ena ögat och saknar syn på det andra, men det ska han veta:
Det lär inte vara lätt för någon att raka nån på två meters avstånd. BB: Det kan jag tänka mej... AG: Skulle
inte tro det! BB: Varför tror du annars att en annan har låtit skägget växa? AG: Det är inte mitt problem.
BB: Så man kan kanske säga att det har varit lite krångel på sistone? AG: Lite var väl kanske en underdrift.
För vi har ju det här med Hubert också. BB: Ja, jag har noterat att Gubbens inte har med sej vovven idag.
AG: Fattas bara! Hur skulle det ha sett ut!? BB: Upplys mej gärna! AG: Jag vet inte om det hjälper. Men när
det gäller Hubert, så är han ett kapitel för sej. BB: Jasså... AG: Hubert sitter sedan tre veckor i karantän.
BB: Det låter lite olycksbådande. Vad har han gjort för att förtjäna detta? AG: En kväll kom han hem sent
och vi undrade givetvis vad han hade varit ute på för äventyr. Efter ett tag kom det fram att han hade lekt
Ryska posten med grannens Grand Dansk... BB: Danois. Och vad innebär det... AG: Det vet väl alla att Coronan härjar vilt i Ryssland... BB: Eh... AG: Han tror inte att han skulle kunna backa ytterligare ett par meter,
för säkerhets skull!? Man kan aldrig vara nog försiktig! BB: Inga problem...blir det bra så här!? AG: Absolut!
Och får jag besvära söta redaktörn att även vända bort ansiktet när jag passerar. BB: Så hääär...duger det åt
honom!? AG: Lite till kanske, för att vara på den säkra sidan. Adjöken! BB: Aaaj...visst.

Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

DET PRATAS
EN DEL OM RISKGRUPPER...

MEN DIT
TILLHÖR VI
VÄL ALLA!!!

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
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28/9 Dogman (Italien 2018. Regi: Matteo Garrone. 103 min.)
Marcello, spelad av Marcello Fonte, driver en nedgången hundvårdssalong vid vattnet i en trött förort till Rom. Han älskar
det han gör, och han älskar sin dotter som han får träffa då och då. För att hålla huvudet ovanför vattenytan säljer han lite
kokain vid sidan av och på fritiden spelar han fotboll med de andra butiksägarna, dyker i havet, eller snackar skit kring ett
restaurangbord. Det är lätt att förstå varför juryn i Cannes förälskade sig i Marcello Fonte och tilldelade honom priset för
Bästa manliga skådespelare på 2018 års filmfestival.
5/10 438 dagar (Sverige 2019. Regi: Jesper Ganslandt. 124 min.)
Systemkameran, de dubbla strumporna och snuset var packade. De skulle rapportera om de övergrepp som flyktingar
vittnat om i konfliktområdet Ogaden och undersöka kopplingarna till oljeföretaget Lundin Petroleum. Men efter att i skydd
av mörkret och utan visum korsat gränsen mellan Somalia och Etiopien greps journalisten Martin Schibbye (Gustaf
Skarsgård) och fotografen Johan Persson (Matias Varela) av etiopisk militär och utsattes för skenavrättningar. De båda
dömdes till elva års fängelse för terrorbrott och satt 438 dagar som diktaturens fångar och utan yttrandefrihet.
12/10 Sir (Indien 2018. Regi: Rohena Gera. 99 min.)
Vi befinner oss i Mumbai. Den unga änkan Devika har tagit anställning som hushållerska hos Ashwin, son till en förmögen byggherre och själv i den branschen. Devika lagar mat åt Ashwin, serverar läskande limedryck när hans mamma
kommer på besök och städar. Samtidigt är hon intresserad av att få en karriär och övertalar därför en skräddare att få bli
dennes praktikant. Det visar sig dock att han mest vill att hon städar i hans överbelamrade ateljé. Med tiden utvecklas
dock en djupare relation mellan Devika och Ashwin.
26/10 Woman at War (Island 2018. Regi: Benedikt Erlingsson. 101 min.)
49-åriga Halla är en charmig, ensamstående körledare med en hemlig sidosyssla. Vad ingen vet är att hon också är
"Mountain Woman", den efterlyste terroristen som hela Island letar efter. Halla gör vad hon kan för att stoppa kinesiska
storbolag att trampa in i hennes land och förstöra dess natur. Att sabotera elledningar är kanske en udda hobby för en
kvinna nära medelåldern, men det blir aldrig svårt att heja på filmens udda antihjälte i hennes strid. Det är ett farligt och
smutsigt jobb, men någon måste ju göra det.
9/11 Te Ata (USA 2016. Regi: Nathan Frankowski. 105 min.)
Verklighetsbaserad film om Te Ata, född 1895 som Mary Thompson Fisher, en av den amerikanska ursprungsbefolkningens
största skådespelare. Hon föddes i ett indianreservat i Oklahoma och växte upp med Chickasawfolkets sånger och berättelser.
Under collegetiden uppmuntrades hon att framföra dessa på scen och efter att ha gått på teaterskola flyttade hon till New
York, där hon bland annat spelade på Broadway. När hon stod på toppen av sin karriär uppträdde hon för europeiska
kungligheter och även för president Roosevelt i Vita huset.
23/11 Ansikte (Polen 2018. Regi: Malgorzata Szumowska. 91 min.)
Jacek är en kille som älskar heavy metal, sin flickvän och deras hund – medan hans familj, hans lilla hemstad och alla i
församlingen mest ser honom som ett underhållande freak. Han arbetar på en byggarbetsplats där världens högsta Jesusstaty ska byggas, när en allvarlig olycka vanställer hans ansikte. Helt plötsligt riktas alla blickar mot honom när han blir
den första i landet att genomgå en ansiktstransplantation. Han kan fira som en nationell hjälte och martyr samtidigt, men
han känner inte längre igen sig själv när han ser på sitt ansikte i spegeln.
7/12 Fisherman's Friends (Storbritannien 2019. Regi: Chris Foggin. 112 min.)
En bakfull musikmanager på svensexa anländer just i tid för att höra byns otippade pojkband, ett gäng väderbitna farbröder,
underhålla nere i hamnen. De sjunger gamla visor, mest som en hobby, men varje succéakt ska ju börja någonstans. För
storstadsbon Daniel blir det nästan en religiös upplevelse att höra musiken, och snart sätter han både hem och karriär på
spel för att hjälpa fiskarvännerna slå igenom. Detta är berättelsen om den krokiga vägen till miljonkontrakt, Youtubesuccé,
första skivan och topplaceringar på musiklistan tillsammans med Lady Gaga.

Dragonkyckling med ris
Ingredienser:
 800 gr kyckling Salt, peppar Ca 25 gr smör
för stekning 3 klyftor vitlök 1 gul lök 3 dl vitt vin
2 dl crème fraîche 3 dl grädde 1 msk Dijonsenap
3 msk torkad dragon 2 msk kycklingfond
Dela kycklingfiléerna i tre delar, skurna på längden. Bryn
dem med salt och peppar i smöret och lägg undan dem
på ett fat. Hacka löken och fräs i samma panna, häll i vita vinet, crème fraîchen och grädden. Krydda med övriga
ingredienser och vispa ihop och smaka av. Lägg tillbaka
kycklingen och låt det puttra ett tag tills den är klar. Servera
gärna med ris eller klyftpotatis och lite grönt.
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Botebladets 37:e recept
är en kycklingrätt och är
inlämnat av Annica Svensson i Björkå. Alla ingredienserna torde finnas att
köpa hos Undroms Närlivs.
Lycka till! P.S. Välkommen
att bidra med ett eget recept!

DRAGONKYCKLING
MED RIS
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Sockenstugan i Undrom

Det finns även möjlighet
att låna böcker i samband med att
annan verksamhet äger rum i lokalerna.
I
Om Du vill låna under tiden Biblioteket har stängt, kan Du även ringa
Pia Hedberg på 070-606 70 68.

Se annons på sidan 19 för ytterligare info!
I

Välkommen I
I

I
II

I

I

Du som av olika anledningar inte har möjlighet att komma fysiskt till butiken är
hjärtligt välkommen att ringa oss (0612600 04), så hjälper vi dig att plocka ihop
dina varor och kör dem direkt hem till dig.
– Dessutom har vi 8% pensionärsrabatt alla dagar i veckan –
I

I

lan på hem
Via Anslagstav
i bygden! I
ta som händer
es
m
t
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å
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Söndagen den 25 oktober kl 16
Sunnersta Folkets Hus
Vi kommer att hålla till i stora samlingssalen och sitta med ett betryggande
avstånd ifrån varandra
- Inget fika serveras i samband med mötet -

Öppet tisdagar kl 14-19
I

I

MSIDA
BOTEÅS HE sidan har Du

I

Blandved 400kr/m3 Björkved 450kr/m3
Offers gård, 070-485 30 47
I
I

I

I

Välkommen att kontakta oss om Du har t ex en
soffgrupp och ett rumsbord
som Du vill skänka oss.
Annica Svensson
073-066 30 47
I

I

Finns det någon som har gamla skolfotografier från
Boteå, Styrnäs, Lo osv? Skulle vilja ta reda på hur
bygden runt Lo gamla skola såg ut på 30-talet och
vilka familjer som bodde där. Min pappa gick där i
skolan och jag har två betyg utskrivna för honom därifrån, av en “lärare Bodin”, som jag inte har hittat något om. Har också släktingar från Järkvissle och Indals-Liden, vilka var snickare och byggnadsmästare...dessa bodde senare i Undrom.
Vänliga hälsningar
Yvonne Vestberg Heino
yvestbergheino@hotmail.com

I

UPPROP FRÅN BJÖRKÅ
SAMHÄLLSFÖRENING

I

- EFTERLYSNING -

I

I

I
I

VED TILL SALU

I

I

I

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

Besök oss även gärna på Facebook via undromsnarlivs

I

Telefonnummer & mejl till Byavakten:
073-829 59 09 - byavakten@botea.se

I

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

Boteåalmanackan

Det behövs ständigt foton, med
lokal anknytning, till bygdens
egen almanacka. Fotona behöver inte vara speciellt gamla för att vara av intresse. Fotona återlämnas direkt efter scanning.
Kontakta 0612-601 23I

I
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3 400-3 600 tecken
inklusive blanksteg

örr var man ung och viril, nu är man gammal och viral. Den här förbannade Coronan har under året liksom dragit i jordens egen handbroms. Och pandemin innebär förstås stora förändringar för alla. På olika sätt. Den innebär sjukdom och död, den innebär permitteringar
och varsel, den innebär 80 timmars arbetsveckor i ansiktsmask och helkroppsdräkt. Och
för en liten, liten extrem minoritet innebär den att man ensam smyger ner i sin källare i vit kostym
och dansar framför sin mobiltelefon. Den sista är alltså jag.
Jag skulle under våren ha varit ute och spelat föreställningar och deltagit på konferenser
och sådant som jag gör till vardags i mitt så kallade yrkesliv. Som när jag var på Sunnersta Folkets hus 2013. Men på två dagar förvandlades den tidigare ganska välfyllda kalendern till något som mest liknar en leverpastejskål hos labradorfödaren. OBS: Det är inte det minsta synd
om mig! Det finns i runda tal 894.376 kulturarbetare och restaurangägare och hotellanställda
och andra som har det mångfalt värre. Men jag tänkte förstås, där jag gick hemma i mitt dagdriveri, att jag måste hitta på något.
Jag satte mig då och började skriva små sånger om diverse bieffekter av den här eländiga
pandemin. Det blev sånger om bunkringen av toapapper, inställda påskresor, kosläpp vs människosläpp, kärlek på distans, munskydd, samt en liten ömsint känga till Gardell, som tyckte att regeringen skulle besluta ett datum när samhället skulle öppna upp igen. Jag föreslog 12 mars 2021.
Klockan kvart över tre. Jag hoppas att pandemin tar till sig det och helt enkelt försvinner då.
Och så åkte jag till Myrornas och köpte scenkläderna (jag kan för övrigt meddela att det är
en myt att det är dyrt att göra film. Min senaste hade en totalbudget på 75 kronor för ett par brallor). Till fruns och barnens förvåning skred sedan en vitklädd pappa med lackskor genom köket
på väg ner till källaren. Och när de frågade vad i all världen jag höll på med, svarade jag som sanningen var: ”Pappa jobbar.”
Sedan filmade jag, klippte ihop, la ut filmerna på det världsomspännande intranätet och hade plötsligt mer publik än om jag skulle spela på ett fullsatt Folkets hus dygnet runt i 40 år.
Tänk så lite man vet om sin morgondag. Och jag har fått (nästan) bara kärlek. Det negativa har
varit en del saklig kritik kring budskapen i låtarna samt några mindre sakliga argument som exempelvis: ”J-vla pajas!”,”Du är vidrig!” Samt: ”Du ser ut som en blandning mellan Ernst Günther
och Åsa-Nisse!” Det sista argumentet är ju för övrigt på gränsen till sakligt.
Men annars har det mest fnissats. Och jag har förstås försökt att inte skoja om själva sjukdomen, än mindre förstås med alla drabbade. Jag har försökt skoja runtikring pandemin. Om
att ha med sig kompressorhorn för att folk ska hålla social distansering, om att hyra ett lastbilsflak var till årets studenter, om att nyttja gamla pannkakor som munskydd och så vidare.
Och jag har via vänliga följare verkligen insett den enorma vikten av att få skratta när isoleringen
är som mest kvävande och tillvarons mörker är som mörkast. Och framför allt har jag förstås
skojat med mig själv. Jag har klätt mig i den där vita kostymen, gått ner i källaren och lönnfet
och stel dansat som Travolta. Trots att jag är en blandning av Åsa-Nisse och Ernst
Günther. Och det är väl kanske ju det som är grejen. Salig är den som kan skratta
åt sig själv, för den har roligt jämt.

Jacke Sjödin, diversearbetare i underhållningsbranschen
Fotnot: Det är redaktionens stora förhoppning att f d Undromsbon Linda
Assergård kommer in med sitt utlovade bidrag vid ett senare tillfälle
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