
Peter och Linneas önskan att hitta ett passande
hus i Boteå ledde fram till att de började kartlägga
de s k ödehus som fanns i bygden. Deras arbete
kom att mynna ut i ett kommunprojekt. SIDORNA 4-5
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Anton i Offersjön del-
tog i SM-tävlingar

Anton Eriksson tävlade med sin
Jämthund. SIDAN 10

Undroms IF:s fot-
bollssäsong är över

Efter ett uppehåll har UIF åter
spelat seriefotboll. SIDAN 12
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Avslutning för UIF:s
knattefotboll
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Undromslirarnas avslutning
hölls i Kalknäs. SIDAN 30
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 Parhuset i Björksjön, med Björk-
ån precis bakom huset, är till salu
och passar en större familj eller
kan också användas som flerfa-
miljshus.

 

 

 

 

 

 

SIDAN 22

 

  

 

 

  



Detta
num-

mer är

48
2 500-3 000

inkl. blanksteg

2

Kontakta gärna oss i redaktionen:
Rolf Ronestjärna  072-573 70 75
Erik Sundberg  070-341 98 81
Ulla Bodin  070-191 55 02

Emma Grundström, Tybränn

 

älkommen att ta del av ännu ett full-
matat nummer av Botebladet, Bo-
teås egen tidning!

     Man förundras verkligen över att det
ständigt flyttar in nya människor till vår
bygd och det är verkligen en förmån att,
som Botebladets redaktör, för det mesta
få en möjlighet att välkomna dessa till byg-
den i samband med en intervju. Jag vill
rikta ett särskilt tack till dessa personer!
     Efter 22 år som kvartalstidning kommer
Botebladet att fortsättningsvis komma ut
var fjärde månad istället för var tredje.
Detta har varit på tapeten tidigare, men
jag har fortsatt att kämpa på. Men nu har
huvudet börja säga ifrån. Detta torde dock
innebära att tidningen kan bli kvar åtmin-
stone ytterligare några år till. Lösningen
har dock inte varit att få fler personer som
engagerar sig för att få till varje nummer,
även om det fortsättningsvis kan komma
att bli så, eftersom detta istället innebär
en stor osäkerhetsfaktor när det gäller att
få in material i god tid. Speciellt höstnum-
ret, direkt efter semesterperioden, har un-
der åren inneburit ett stort stressmoment.
Nu blir det istället bara ett nummer på hös-
ten. Tidningens tidigare osäkra finan-
siering är dock tillsvidare löst.
     Nästa nummer av Botebladet beräknas
komma ut vecka 6-7, om allt går som det
ska, och sträcker sig maj månad ut. Hop-
pas att vi allesammans får en välsignad jul
och vinter och väl mött på de samlingar
och arrangemang som kommer att äga rum!

Rolf Ronestjärna, chefredaktör

 Bilden ovan visar hur Botebladet
såg ut för exakt tio år sedan.

Gamla nummer finns till försäljning!

NÄSTA BOTEBLAD
onsdagen den 1/2 2023
Notera detta datum

i Din planering!

PRESSTOPP

tt livet inte går att planera, det har för mig blivit tydligt
åren som vuxen. Jag växte upp i Bollstabruk för att sedan
bege mig på ett kort äventyr till Uppsala för att studera.
Vad jag skulle studera har alltid varit lite oklart, då mina in-

tressen är något spretiga. Men Uppsala var ändå en häftig tid.
Många nya vänner, nya kulturer, ny kunskap och få uppleva det väl-
kända Flogstavrålet var häftigt. Den korta, men intensiva tiden kom-
mer jag aldrig glömma. Uppsalatiden öppnade också upp viljan att
se mer, uppleva mer och se världen. Efter Uppsala hamnade jag på
Lillsveds folkhögskola på Värmdö, hälsopedagog. Där träffade jag
helt fantastiska människor och utvecklades mycket som person. När
utbildningen var slut, blev jag kvar i Stockholm i hela sju år, mesta-
dels boende i Bredäng tillsammans med min kompis Anna-Maja. Den
tiden kommer jag alltid se tillbaka på med glädje, så oerhört ro-
ligt vi hade tillsammans.
     Min kompis och jag hann med både en rejäl backpacking och
woofingresa till Australien och senare en resa, innehållande prak-
tik, till Uganda. En resa som för övrigt förändrade mig inuti; hur
man tar saker för givet och hur stark en persons eller ett samhäl-
les kultur är. Men det är en helt annan historia.
     I alla fall, efter Ugandaresan var jag hemma hos min mamma,
som bor i Nyland. Där skulle jag vara i två veckor, då jag för tillfäl-
let pluggade till behandlingspedagog, på distans i Timrå. Detta var
121212. Rastlös som jag är, behövde jag desperat hitta på något
i slutet av andra veckan. Hamnade på, det tidigare så populära ute-
stället, Gladan i Kramfors. Där träffade jag min nuvarande sambo
Johan Stattin. Skulle säga att det nästan var kärlek vid första ögon-
kastet. Han hade något alldeles speciellt och han flyttade snabbt
in i mitt hjärta. Efter ett års distansförhållande flyttade jag till ho-
nom iTybränn. Redan två månader senare skaffade jag äääntligen
Leija, min första alldeles egna hund.
     Min första tid i Undrom blev faktiskt ganska tuff. Att inte kän-
na någon person, och vara så social som jag är, var svårt. Kände mig
väldigt ensam. Kontrasterna var enormt stora från att bo med en
kompis i huvudstaden till att flytta in hos en barnfamilj på landet.
Dessutom fick jag ett jobb där jag bara jobbade kvällar och helger,
medan Johan jobbade dagtid. Nyförälskade och att ses väldigt
lite är ingen bra kombination. Men vår kärlek var stark och nu har
vi snart varit tillsammans i tio år och jag trivs numer verkligen i Und-
rom. Jag njuter av utsikten över älven, vår stora gård, möjlighe-
terna i vår vackra ladugård och barnens möjlighet att enkelt kunna
gå ut och leka.
     Livet går som sagt inte att planera, min vi-
sion var att jag aldrig skulle bo mer norröver
än Sundsvall, oklart om jag skulle ha barn och
absolut aldrig jobba i Kramfors. Livet just
nu; jobbar i Kramfors, har två fantastiska
små barn plus två fina bonusbarn och bor en
bra bit mer norröver än Sundsvall.
     Livet, det gäller att bara hänga på och för-
söka njuta under dess gång.
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Botebladet drar ned
på sin utgivning

idningen Botebladet har funnits i mer än ett
kvarts sekel. Från början var den mer av en an-
nonstidning, som informerade om det som var
på gång i bygden. 2001 skedde dock en genom-

gripande förändring – i samband med skiftet av chefre-
daktör – när tidningen började innehålla reportage. Inom
ett år utökades antalet sidor från 8-10 till 36 och storle-
ken från A5-format till A4. I vinternumret 2018 skedde
dock den största förändringen, då tidningen började tryc-
kas i färg.
     Nu står tidningen inför en ytterligare förändring, efter
ett beslut på Boteåparlamentets byating i oktober, i det
att den fortsättningsvis endast kommer att komma ut tre
gånger per år. Presstopp för tidningen blir fortsättningsvis
den 1/2, 1/6 och 1/10.
     Prenumerationsavgiften kommer att vara oförändrad
och de prenumeranter som eventuellt önskar säga upp sin
prenumeration, är välkomna att höra av sig till prenume-
rationsavdelningen.                          av Rolf Ronestjärna

Fortsättningsvis ges det ut tre nummer per år
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Sedan i fjol har eleverna Alfons (Fsk), Axel (Fsk), Alexander (klass 2), Anton (Fsk), Laura (klass 4), Vilma
(Fsk), Klara (Fsk) och Sagalisa (Fsk), börjat på Kalknäs skola. Siri (klass 2) saknas på bilden.

Gott om skolelever på Kalknäs skola
Elevantalet på Kalknäs skola är i princip detsamma i år som det var föregående läsår

levantalet på Kalknäs skola är fortsatt tillfredsställande. Vid terminsstarten kunde man räkna in 36 skol-
elever och 17 barn på Blåklockans förskola. F-1-2:ans pedagoger består av Lena Röding och Frida Näs-
ström, 3-4:ans av Eivor Svedberg och Hampus Arkad, 5-6:ans av Christian Azas och Mattias Strandberg
och Blåklockans förskolas av Pernilla Landberg, Anna Tallberg, Ann Bohlin och Emma Bolin.



Peter Landgren och Linnea Korpi är grundarna av den ideella gruppen Sollefteås Ödehus.

Björkåborna Peter Landgren och Lin-
nea Korpi driver Sollefteås Ödehus
Peter Landgren och Linnea Korpi brinner för att kunna utveckla landsbygden i Sollefteå kommun

å och då har undertecknad stött på begrep-
pet Sollefteås Ödehus (finns t ex som länk
på Boteås hemsida), som är en ideell grupp
som vill hjälpa till att förmedla lediga hus

i Sollefteå kommun. Döm av min förvåning när jag, i
samband med årets val på Rixdan, stötte ihop med Björ-
kåparet Linnea Korpi och Peter Landgren, som visade
sig vara grundare av nämnda grupp, något som givetvis
genast väckte mitt intresse.
     Ett par veckor senare sitter jag hemma i Linneas och
Peters kök, i deras lägenhet på det tidigare pensionärshem-
met i Björkå. Linnea, som växte upp i Björksjön, berät-
tar att hon gick lekis på Para skola, 1-6:an på Kalknäs
skola, 7-9:an på Nipanskolan och teknikprogrammet på
GB-skolan i Sollefteå. Därefter blev det några år på folk-
högskola och högskola, med inriktning på design, för
att slutligen landa i en femårig arkitektutbildning vid Umeå
universitet. I början av juni i år tog hon sin masterexamen
och den första oktober började hon jobba som planarki-
tekt på Härnösands kommun. ”Det ska bli spännande
att gå ut i verkliga livet och få arbeta med människor!
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Det blir liksom mer på riktigt!”, konstaterar Linnea, när
intervjun äger rum fyra dagar innan hennes första arbets-
dag på nya jobbet.
     Peter berättar att han växte upp i Ed och att han efter
högstadieåren på Vallaskolan gick industriprogrammet
på GB-skolan. Därefter kom han att jobba en period inom
industrin, för att därefter, under tre år jobba som bowling-
tekniker i bowlinghallen i Sollefteå. Med början 2015
gick han det treåriga arkeologiprogrammet vid Umeå Uni-
versitet, för att mellan åren 2020-2022 gå byggnadsvårds-
programmet på Träakademin i Kramfors. ”Just nu är
jag arbetssökande, men min målsättning är att fram-
över kunna starta nåt eget inom byggnadsvård”, berät-
tar Peter.
     Linnea och Peter, som varit ett par sedan 2013, flyt-
tade 2019 till Björkå för att kunna minimera pendlings-
tiden till tågstationen i Västeraspby och för att Linnea
även kände en dragning till sin hembygd. ”Vi var ganska
överens om våra önskemål och om var vi skulle bo”,
berättar hon och Peter nickar instämmande. ”Vi ville näm-
ligen ha tag i en gård, med ett avskilt hus med karaktär,
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där man kunde ha en småskalig djurhållning”, fort-
sätter hon. Detta ledde fram till att de började bila runt i
Boteåbygden för att försöka hitta en passande gård. Till
sin förvåning upptäckte de att det fanns en hel del fastig-
heter där det inte bodde människor permanent, såsom t ex
släktgårdar eller semesterhus. Till deras besvikelse fick
de dock kalla handen, när de kontaktade dussinet ägare
i hopp om att kunna få köpa deras fastighet. Via vänner,
på andra håll i kommunen, insåg de att detta var ett ganska
vanligt förekommande fenomen; d v s att det fanns många
fastigheter som stod tomma under större delen av året.
     Under sina bilturer runt om i bygden upptäckte Lin-
nea och Peter också en hel del hus där ingen person visade
sig vara folkbokförd, något som väckte deras nyfikenhet
och intresse. De bestämde sig för att, via data från Lant-
mäteriet, göra en inventering. Via dåvarande Boteå Ut-
vecklingsgrupp fick de hjälp att ta fram en lista på de
fastigheter, i området Sånga-Björkå-Björksjön-Und-
rom, som skulle kunna fungera som ett åretruntboende
och där det inte fanns någon fast boende. Antalet hus
visade sig uppgå till mer än 300 stycken! De bestämde
sig för att försöka kontakta ägarna och kom att skicka
iväg 183 vykort (se textinnehåll till höger), varav ca 25%
av mottagarna svarade. Det hela har utmynnat i att halvdus-
sinet fastigheter (så här långt) har kommit att byta ägare.
Värt dock att notera, är att Linnea och Peter inte förmedlar
sommarhus. ”Vi vill nämligen få hus bebodda perma-
nent för att ge bättre underlag för t ex byskolor, lant-
handlare och bensinmackar”, förklarar Linnea.
     Ganska direkt skapade Linnea och Peter en Facebook-

sida för information, kontakt och förmedling av de fas-
tigheter som är till salu. Efter ett år började Sollefteå
kommun att visa ett intresse för deras arbete och det
hela kom att övergå till att bli ett kommunprojekt. Till dags
datum har Linnea och Peter hunnit med att inventera hela
kommunen, exklusive tätorterna, och det visar sig att det
finns ca 2 000 fastigheter som inte har någon permanent
boende. Dessa har de kunnat förmedla till t ex byalagen
på respektive plats.
     Det sorgliga i allt detta är att Linnea och Peter själva,
trots allt ideellt arbete som de har lagt ned när det gäller
att förmedla hus, tyvärr inte har lyckats att komma över
ett passande hus i Boteå. Istället kom det att bli så att de
istället köpte ett ödehus i Lökom, på andra sidan älven.
Så deras dagar i Boteå, på den här sidan av älven, är
därmed tyvärr räknade...                   av Rolf Ronestjärna
e...
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Tyvärr lyckades inte Linnea Korpi och Peter Landgren att själva få tag i ett hus på den här sidan av Boteå.

Hej! Vi vill bli fler!
Vi är en ideell grupp som arbetar för att fler ska få möjligheten att få bo,
leva och vara verksamma på Sollefteås landsbygd. Det finns ett ökat
intresse hos människor att bo mer ekologiskt, hållbart och självför-
sörjande, något vi vill vara en del av och att få fler bosatta här med oss
i Sollefteå kommun. Vi har fått uppgifter om att det finns hus på din
fastighet som ingen är bofast i. Vi (Sollefteås Ödehus) undrar om du
vill flytta hit eller möjligen sälja eller hyra ut din/dina tomma bostäder
och hjälpa oss att ge möjligheten för fler att bosätta sig här med oss?
Vi erbjuder att fotografera ditt hus, skriva en annons och via vår Face-
booksida Sollefteås/ödehus, annonsera ut de tomma husen till försälj-
ning/uthyrning. Där kan intressenter ta kontakt med oss och vi förmedlar
då kontaktuppgifterna vidare till er. Det ligger inget vinstintresse bakom
initiativet utan endast viljan att få en mer levande landsbygd. Arbetet
sker i samarbete med Sollefteå kommun och tillsammans med de driv-
na byaföreningar som finns runt om i vår landsbygd. Kontakta gärna
oss via sollefteaodehus@outlook.com eller skriv ett PM via vår face-
booksida.
                   Vänliga hälsningar Linnea och Peter, Sollefteås Ödehus



     Via tips får undertecknad höra om René och Susanna
och i slutet av oktober får Botebladet möjlighet att besöka
dem i deras trivsamma hem i Björkå. Susanna berättar
att hon ursprungligen kommer från staden Willich, som
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Det nyinflyttade paret René och Susanna Havenith trivs ypperligt med sin nya tillvaro i Björkå.

Huset i Björkå uppfyllde René och
Susanna Haveniths önskemål

oteå fortsätter att locka till sig människor från
andra länder. I början av året kom t ex det tyska
paret René och Susanna Havenith inflyttan-
des till Björkå.

René och Susanna Havenith kände i sina hjärtan att Sverige var den plats där de skulle bo
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Susanna och René Havenith har under det gångna året gjort en hel del renoveringar på sitt hus i Björkå.
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ligger ca två mil väster om Düsseldorf. Till en början ut-
bildade hon sig till simhallstekniker, för att därefter utbilda
sig till kontorsassistent och slutligen till verktygsslipare,
med inriktning på träverktyg. De sista fem åren, fram till
flytten till Sverige, kom hon att jobba som just verktygssli-
pare, något som hon eventuellt kan tänka sig att återgå
till i framtiden.
     Susanna har nu i höst börjat på SFI i Sollefteå, en ut-
bildning som sträcker sig fram till nästa sommar. På helg-
erna, och när tid medges, hjälper hon René i hans företag.
     René berättar att han, när han år 2000 blev färdig-
utbildad VVS-mästare, startade egen VVS-firma och att
han som mest kom att ha fem anställda i företaget. Mellan
åren 2005-2013 kom Susanna att sköta om kontorsgöromå-
len i företaget, för att därefter gå, den tidigare omnämnda,
utbildningen till verktygsslipare.
     René och Susanna, som har varit gifta sedan 1992,
har två barn tillsammans; Mandy, född 1992, som bor
i Krefeld (ligger mellan Düsseldorf och Duisburg) och
Marvin, som är född 1995 och som bor i Bollsta.
     Runt 2016 började René och Susanna umgås med tan-
ken på att eventuellt flytta utomlands och de började att
kolla över de olika alternativ som fanns. En avgörande
erfarenhet för dem, blev deras semesterresa till Sverige,
närmare bestämt till Småland, sommaren 2020. ”Vi kände

oss genast hemma där och våra hjärtan sa att Sverige
var rätt plats för oss att bo!”, berättar Susanna och ler
stort. De började genast att söka hus på nätet. ”Småland
föll dock genast bort, eftersom vi tyckte att det redan
verkade finnas alltför många tyskar där”, fortsätter
Susanna och skrattar glatt. Samtidigt hade de speciella
önskemål när det t ex gällde både hus och infrastruktur.
Av en händelse fick de syn på huset i Björkå, som såg ut
att uppfylla de kriterier som de hade satt upp, och de be-
stämde sig på stående fot för att köpa det. I januari 2021
var de på plats i Björkå för att slutföra köpet och ganska
direkt gick flyttlasset från Tyskland till Björkå.
     Redan i maj startade René företaget R.H. VVS & Reno-
vering & Fritidshusservice (se annons sidan 35), som
han idag driver hemifrån. Via olika forum, och via mun
till mun, har jobben allt mer börjat strömma in. I skrivande
stund har dock kunderna uteslutande varit tysktalande,
men René hälsar att han telefonledes även tar emot jobb
på engelska och likaså på svenska via mejl och SMS.
     René och Susanna har redan hunnit acklimatisera sig
i bygden. ”Jag trivs jättebra med boendet, grannarna
och området!”, säger Susanna och René instämmer och
tillägger avslutningsvis: ”Det var mycket större stress
i Tyskland. Här är dock balansen mellan arbete och fri-
tid betydligt bättre!”                  av Rolf Ronestjärna
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Det gick mycket snabbt för Susanna och René Havenith att acklimatisera sig till sin nya tillvaro i Björkå.
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Från sitt hus i Tybränn har Erica och Ulf Schön en magnifik utsikt över Ångermanälven.

De nyinflyttade Sollefteåborna Ulf
och Erica Schön fann lugnet i Boteå
Ulf och Erica Schöns hus är det första nybyggda boningshuset i Boteå på många, många år

et torde vara väldigt, väldigt länge sedan det
byggdes nya boningshus i Boteå. I våras blev
dock ett nybyggt hus klart i Tybränn och ett
till är på gång i samma område. I det första

huset flyttade, de tidigare Sollefteåborna, Ulf och Erica
Schön, med dottern Signe, in i nu i våras. Deras hus har
en magnifik utsikt över Ångermanälven!
     På kosläppet i Grillom, i mitten av maj, stötte jag
ihop med Ulf för första gången. På min fråga om han och
hustrun eventuellt kunde tänka sig att ställa upp för en in-
tervju i Botebladet, så svarade han att konsekvent brukar
tacka nej till intervjuer, men att han kunde tänka sig att
göra ett undantag för just Botebladet.
     I mitten av november blir det tillfälle för Botebladet
att besöka familjen Schön i Tybränn. Erica berättar inled-
ningsvis att hon ursprungligen kommer från Vallsta, i
Bollnäs kommun, och att hon efter gymnasiets 3-åriga
ekonomiska linje började sommarjobba som butikssäl-
jare i ortens ICA-butik. ”Det är i princip det som jag har
jobbat som fram till 2013, då jag tog hand om admi-
nistrationen i Kvantumbutiken i Sollefteå”, berättar hon.

     Ulf berättar att han ursprungligen kommer från Arbrå
(även det i Bollnäs kommun) och att han, direkt efter grund-
skolan, började jobba i sin pappas ICA-butik. Efter ett par
år kom han att jobba i ett år i ett markentreprenadsföre-
tag. Efter sin militärtjänst återvände han till pappans ICA-
butik.
     Redan som 21-åring blev Ulf pappa och ett par år se-
nare kom familjen att utökas med ytterligare ett barn.
Döttrarna Malin och Stina, som idag är 30 och 28 år,
bor idag i Sollefteå respektive Vallsta. Malin jobbar för-
övrigt även hon på Kvantum.
      1996 tog Ulf över pappans butik och kom att driva
den fram till 2003, då han fick anställning som tjänsteman
hos ICA. Utgående från Sundsvall kom han att jobba
över hela Sverige under en tid, för att därefter börja som
försäljningsledare för närbutikerna i Stockholms innerstad.
2005 blev Erica och Ulf ett par och 2009 föddes dottern
Signe. Idag kan Erica och Ulf glädja sig åt tre barnbarn,
en barnaskara som kommer att utökas med ytterligare två
under nästa år. 2005 bestämde sig likaså Ulf att åter bli
ICA-handlare, i det att han tog över en butik i Hudiksvall.
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2007 gick dock familjens flyttlass norrut, i samband med
att Ulf tackade ja till en anställning som VD på ICA Trollet
i Sollefteå. När ICA Kvantum i Sollefteå öppnade hösten
2013 övergick han istället till att bli VD där. I fjol blev Ulf
och Erica ägare av butiken.
     ICA Kvantum, som har 60 anställda, är på 3 100 m2,
varav säljytan är på 2 100 m2. Just nu är det mycket som
händer i butiken, eftersom man är på gång att bygga ut.
”Det händer hela tiden nya grejer! Just nu gör vi till
exempel en tillbyggnad på 186 kvadratmeter till för-
mån för onlineverksamheten och för att även öka ut per-
sonalutrymmena”, förklarar Ulf.
     Både Ulf och Erica trivs väldigt bra med sina jobb
på ICA Kvantum. ”Vi älskar verkligen att gå till jobbet
och ingen dag är den andra lik!”, flikar Erica in. ”Mö-
tet med kunderna och personalen är det som ger allra
mest och jag försöker att vara ute i butiken så mycket
som möjligt”, säger Ulf och fortsätter: ”Vi är väldigt
kundfokuserade och vår målbild är att ta hand om vå-
ra kunder på bästa sätt. Och när det gäller personalen,
så satsar vi mycket på att utbilda den och det i sej är
nåt som ger en stor tillfredsställelse.” En av de tidigare
anställda driver t ex idag själv en butik på en annan ort
och två av de nuvarande anställda har även de visat ett
intresse för att göra det framledes. Ulf berättar vidare att
det förändrade världsläget, med höjda priser, tydligt har
förändrat kundernas köpbeteende. Speciellt har försälj-
ningen av köttprodukter och frukt och grönt minskat.
     Ulf visar sig vara en person med många järn i elden.
Han är t ex ordförande i Distriktsstyrelsen Nord i ICA-
handlarnas förbund och han är även med i Företagarna
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Både Erica och Ulf har under i princip hela sitt yrkesverksamma liv jobbat inom detaljhandelsföretaget ICA.

Sollefteås styrelse. Dessutom var han en av initiativta-
garna och drivande krafterna när det gäller det omtalade
och lyckade cykelprojektet på Hallstaberget.
     En stor del av Ericas och Ulfs tid läggs framför allt på
deras företag, men de försöker givetvis att ta sig tid för
sina olika fritidsintressen. Erica berättar att hon är väldigt
intresserad av inredning. Både hon och Ulf tycker även
om att vistas i naturen och ta sig en tur med fyrhjulingen
eller skotern. Ulf, för sin del, gillar motion och träning.
     Att både Erica och Ulf trivs som fisken i vattnet, med
sitt nya boende i Tybränn, går inte att ta miste på. ”Vi är ju
bland folk hela dagarna och det är skönt att vi har kom-
mit till ett ställe, där vi verkligen kan koppla av”, konsta-
terar Erica tacksamt. ”Jag är själv uppväxt på landet
och vi sökte och fann lugnet, och det är värt hur mycket
som helst!”, fortsätter hon och Ulf nickar instämmande.
Just närheten till naturen är något som Erica och Ulf  verk-
ligen uppskattar. Likaså uppskattar de bygemenskapen och
att folk har visat sig vara väldigt hjälpsamma.
     Men hur kommer det då sig att familjen Schön hamnade
i Boteå? Innan flytten till Tybränn bodde man i hus på Orr-
vägen, och en tid i lägenhet, innan huset stod klart och att
bo ute på landet var något som man verkligen önskade.
För ett par år sedan budade de på ett hus i Boteåbygden,
som de dock inte fick. När de kort därefter fick ett erbju-
dande att köpa en tomt i Tybränn, så var de inte sena att
tacka ja. I augusti 2020 satte bygget igång och i april i år
var huset äntligen klart för inflyttning. ”Det hela var en
häftig och tuff resa, med många stora beslut, men samti-
digt väldigt rolig! Det kändes overkligt att få flytta in”,
konstaterar båda avslutningsvis.         av Rolf Ronestjärna



dern jagat kontinuerligt. Jaktlicens tog han 18 år gammal.
Det har uteslutande kommit att handla om älgjakt för
Anton och 2010 införskaffade han inledningsvis Jämt-
hunden Tuva och därefter har hundfamiljen utökats med
Norrskenets Fix (9 år), Norrskenets Enter (3 år), och Storm
(2 år), även dessa Jämthundar. Dessutom ingår även
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Offersjön huserar paret Anton och Malin Eriks-
son, med barnen Axel (5,5 år) och Alma (16 måna-
der). Anton, som ursprungligen kommer från Kram-
fors, kom att växa upp i Noraström. Han har dock

alltid haft en nära anknytning till Boteå, eftersom hans
farmor kom härifrån. Farfar och farmor kom med tiden
att ha en sommarstuga i Offersjön, som sedermera blev
ett permanent boende. Antons pappa, i sin tur, bodde si-
na första år där, för att senare i livet själv skaffa en som-
marstuga där.
     2010 flyttade Anton permanent till Offersjön, i sam-
band med att han tog över pappans sommarstuga, och ett
par år senare blev han och Malin ett par. Sedan två år till-
baka jobbar han på Nylands Järnhandel. Dessförinnan
var han travtränare på Dannero, mellan åren 2007-2014,
och därefter, fram till 2020, var han platsansvarig för trav-
banan. Malin, i sin tur, är nyutbildad förskolelärare och
jobbar även hon i Nyland.
     Anton berättar att han, sedan i mitten av 1980-talet,
har haft ett stort jaktintresse. Redan som 8-åring fick
han följa med sin pappa och jaga och har sedan 15-årsål-

Anton Eriksson, i Offersjön, har alltid stor glädje och hjälp av sina Jämthundar när han beger sig ut på älgjakt.

Sedan unga år har Anton Eriksson, i
Offersjön, varit en inbiten älgjägare
Anton Eriksson, med sin hund Norrskenets Enter, kom topp tio på älghund-SM
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Anton Eriksson tillsammans med Norrskenets Enter.
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Anton Eriksson och Norrskenets Enter har hittills haft ett mycket gott samarbete i samband med älgjakt.

den franska bulldogen Tingeling i familjen.
     Anton tillhör Undromsbodarnas jaktlag och hittills
har man hunnit skjuta fem älgar i höst, varav Anton två
av dessa (båda på s k ståndsskall). I fjol sköt han samman-
lagt 13 älgar, varav tio på ståndsskall; vilket innebär att
Anton släpper lös en av sina hundar, som letar upp en älg
och där ställer sig och skäller tills Anton dyker upp och
förhoppningsvis lyckas få till ett avslut. ”Det är jätte-
spännande att jaga med hjälp av hund, samtidigt som
det är en fantastisk naturupplevelse att få vara ute i sko-
gen”, konstaterar Anton lyriskt.
     Särskilt Antons hund Norrskenets Enter har visat sig
vara en mycket duktig hund i skogen och i mitten av ok-
tober deltog de båda i älghund-SM i Åre. Vägen till den
tävlingen var lite snårig, för inledningsvis behövde de gö-
ra tre jaktprov, varav de två bästa gjorde att de, tillsam-
mans med fem andra par, kvalificerade sig till SM-kval,
som kom att avgöras i Sollefteå i augusti. Den kvaltäv-
lingen lyckades de att vinna och gick därmed, som ett av
tio par i hela Sverige, vidare till SM-tävlingarna. ”Tyvärr
visade det sej vara tomt på älgar, på den mark som vi
tilldelades genom lottning, så det var kört och naturligt-
vis också väldigt tråkigt”, summerar Anton sin hedrande
niondeplats. ”Men det var, totalt sett, fantastiskt att få
vara med om en sån grej, även om man givetvis hade
hoppats på att det skulle ha gått bättre. Men förhopp-
ningsvis går det fler tåg!”, tillägger han.
                                                  av Rolf Ronestjärna

Jämthund är en hundras från Sverige. Den är en
nordlig jaktspets vars främsta användningsområde
är älgjakt. Jämthundar används vid jakt på främst
älg men även på björn och ibland även vildsvin, lo
och grävling. Jämthunden kan användas som jakt-
hund på i huvudsak två olika sätt, dels som stäl-
lande hund vid löshundsjakt, vilket innebär att den
på egen hand söker älg som den sedan skäller på,
vilket gör jägaren uppmärksam på var viltet finns.
Jämthunden kan även
användas som ledhund,
vilket innebär att den an-
vänds som kopplad väg-
visare fram till villebrådet.
För att bli utställnings-
champion måste en Jämt-
hund ha meriter från jakt-
prov för älghund (Källa:
Wikipedia).

JÄMTHUND

Jaktproven är ett avelsverktyg som används sys-
tematiskt för att utvärdera föräldradjurens förmåga
att nedärva önskvärda egenskaper. Önskvärda egen-
skaper hos en ställande älghund kan exempelvis
vara ett snabbt systematiskt sök, en god förmåga
att finna, ställa och ställa om älg och att den har en
sund mentalitet (Källa: Svenska Älghundklubbens
hemsida).
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et kom att bli ett antal högtidsstunder på Bo-
hedsvallen för Boteås fotbollsintresserade.
Efter den efterlängtade hemmapremiären,
den 2:a maj, i herrarnas division 5 sydväst-

ra Ångermanland, kom det att spelas ytterligare fyra hem-
mamatcher i grundserien och därefter tre i den s k fort-
sättningsserien. Lagets insats i grundserien visade sig
bli klart godkänd – med tanke på förberedelserna inför sä-

Undroms IF kämpade tappert mot Myckelgensjö IF i årets sista match på Bohedsvallen.

Undroms IF genomförde seriespe-
let efter sitt fyra år långa uppehåll
Efter en ganska lovande vårsäsong räckte spelarmaterialet tyvärr inte till på höstsäsongen

songen – där laget lyckades skrapa ihop totalt tio poäng,
via två vinster och fyra oavgjorda matcher. Den kanske
mest anmärkningsvärda insatsen gjorde laget i hemma-
matchen den 18 maj, där man, inför rekordpublik, tvåla-
de till Junsele IF med siffrorna 7-2, varav Undromskil-
len Lucas Ljungström stod för ett hattrick.
     Efter sommaruppehållet blev det spel i fortsättnings-
serien, där det dock gick mindre bra; med fem förluster
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Övre från vänster: Casper Nordlander, Michael Strandberg, Mattias Strandberg, Simon Persson, Niklas Sjöberg,
Anton Jernström, Jesper Strömberg, Christoffer Mattson, Jesper Sjöberg. Nedre från vänster: Per-Håkan Ström-
berg (ledare),  Emil Arkad, Theo Strömberg, Harry Lindmark, Mihai Nastase, Johan Ottosson, Stefan Strandberg
(ledare). Saknas på bilden gör Dennis Backlund, Ftwi Gebrihiwet och tränaren Joakim Strandberg.
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Undroms IF:s kanske trognaste fotbollssupportrar.
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En trio som välkomnade och tog betalt inför matchen.
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Marie Sjögren och Cecilia Sundström stod i kiosken.
och endast en oavgjord match som slutfacit. Av de totalt
29 mål, som Undroms IF producerade under säsongen,
så var det föreningens egna produkter som kom att stå för
merparten av dem: Lucas Ljungström, Jesper Ström-
berg och Michael Strandberg gjorde samtliga sex mål
var, medan Dennis Backlund nätade två gånger. Mest
publik var det på matchen mot Junsele IF 2, den 18:e maj,
då man totalt kunde räkna in 92 åskådare. Dråpligt nog
var det även matchen mot Junsele IF 2, i fortsättnings-
serien den 28:e augusti, som samlade minst publik; näm-
ligen 27 åskådare. De åtta hemmamatcherna kom i genom-
snitt att locka 54 åskådare.
     Årets sista match på Bohedsvallen, mot Myckelgen-
sjö IF den 4:e september, spelades i härligt sensommar-
väder. Det visade sig bli en mycket jämn och tajt tillställ-
ning, där bortalaget till sist drog det längsta strået ge-
nom att avgöra med sitt 2-1 mål i 77:e spelminuten.
   Ett par månader senare ringer jag upp lagledaren Stefan
Strandberg för att knyta ihop fotbollssäsongen. Det visar
sig dock att han inte är odelat positiv när han blickar till-
baka på säsongen. ”Det har varit ett tufft år, där det bå-
de har gått upp och ner, för tyvärr finns det många lag
i närområdet, men alltför få spelare. Det märktes tyd-
ligt i år och vi hade därför svårt att få ihop spelare,
speciellt under hösten”, berättar Stefan. Vid en match
saknade man t ex avbytare och vid en annan hade man en-
dast en avbytare! ”Sånt innebär att man sliter ut själva
stommen i laget, eftersom dom spelarna aldrig får möj-
lighet att vila en match”, berättar Stefan vidare. Till sin
hjälp, under säsongen, har Stefan haft sönerna Mattias
och Joakim, som har axlat tränaransvaret på ideell basis
(Mattias har även varit spelande tränare).
     På frågan om det blir fortsatt seriespel nästa säsong,
svarar Stefan, efter en stunds tystnad: ”Det återstår att
se, för först och främst handlar det om vi kan mönstra
ett lag, men det är också en ekonomisk fråga; för det
kostar mycket att ha ett lag i seriespel och det är sam-
tidigt ett fåtal personer i klubben som det vilar ett tungt
ansvar på”, konstaterar Stefan avslutningsvis. Fortsätt-
ning lär följa...                                    av Rolf Ronestjärna Div 5 Herr S/V Ångermanland + Div 5 forts.serie.

Björkåbon Stefan Strandberg bossade över fotbollslaget.



för snart tre år sedan (se Botebladets vårnummer 2020
på www.botea.se), så berättade han bl a om sin brokiga
bakgrund och sitt liv som narkoman (se även artikel på
sidan 24 i denna tidning). Men efter att ha upplevt en to-
tal livsförvandling, så kom han att under ca 25 år jobba
som diakon i Svenska kyrkan, fram till dess att han och
Gina flyttade till Boteå för lite drygt tre år sedan. Det är
just i uppgiften som diakon som Anders åter har gått in
i nu i höst, i samband med att han har gått in som resurs-
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an skulle lugnt kunna påstå att Grillomsbon
Anders Bäcksund har varit med om en
ganska händelserik höst. Inte nog med
att han tidigare i höstas hade nöjet att få

bli helt och hållet omstylad, när han medverkade i TV-
programmet Go’kvälls programpunkt Gör om mej, men
han har också, som nybliven pensionär, börjat ett nytt
jobb. Vi börjar vår berättelse med det sistnämnda.
     När Anders och hans fru Gina var med i Botebladet

FO
TO

: S
V

T.
SE

Anders Bäcksund fick förmånen att bli ompysslad under en hel dag i samband med inspelningen av Go’kväll.

Anders Bäcksund höll en andakt i samband med musikcafét i Boteå Sockenstuga i november.

Anders Bäcksund har fått uppleva en för-
vandling till både sin inre och yttre människa
Anders Bäcksund firade att han hade nått pensionsåldern med att börja ett nytt jobb
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Anders Bäcksund med programledaren Jovan Radomir.

person, på halvtid, i Sollefteå församling. Tanken med
hans tjänst var att han skulle hoppa in där det finns behov
och så har det också kommit att bli. Han har haft andak-
ter på äldreboenden och musikkvällar, han har gjort hem-
besök och han har även haft delansvar i en konfirmand-
grupp.”Jag ville inte sitta hemma och uggla, utan ville
istället jobba, träffa folk och göra nåt vettigt”, förkla-
rar Anders och fortsätter: ”Min önskan är att få prata
med människor och trösta dom som har det svårt och
förhoppningsvis leda människor fram till Gud.”
     Men som det nämndes om i inledningen, så har  Anders
även fått uppleva en förvandling till sin yttre människa,
i det att han blev omstylad i TV-programmet Go’kväll.
”När jag tittade mej själv i spegeln, tänkte jag att jag
måste vara något av en guldgruva för programmet och
Gina höll, för en gångs skull, med mej och anmälde mej
till programmet”, berättar Anders för Botebladets skön-
hetsexpert och skrattar glatt. ”Efter en månad hörde re-
daktionen av sej och jag tvekade inte en sekund!”
     I programmet kunde man se hur Anders fick både en
ny frisyr, ansat skägg och mustasch och även stylades om
klädmässigt. ”Min frisyr är ju som den är och jag har
helt enkelt låtit håret växa. Och den här klädstilen har
jag haft i 35 år, som mest har det handlat om jeans och
t-shirt, och jag är ganska less på den. Jag hoppas att
jag blir tillfreds med min nya stil ikväll, när jag får se
den!”, sade Anders i programmet, där man dessutom visa-
de ett gammalt TV-klipp ur programmet TV Botnia (från
1993), där Anders sjöng och kompade sig själv i en av
sina egna sånger (finns publicerat på YouTube). Och nöjd
blev han verkligen, som alla TV-tittare kunde konstatera!
”Jag är jättenöjd och saknar inte mitt långa hår! Tan-
ter har stoppat mej på olika ställen och sagt att dom
såg mej på TV och att resultatet blev jättebra. Det var
jätteroligt att få vara med i programmet och bli ompyss-
lad en hel dag! Men när jag kom hem fick jag presentera
mej, för Gina kände inte igen mej, ha, ha, ha!”
     Efter sin förändrade look har Anders, efter många år,
åter börjat gå hos frisören. ”För jag tänker inte ha långt
hår igen!”                                           av Rolf Ronestjärna
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Anders Bäcksund genomgick en total förvandling när han medverkade i TV-programmet Go’kväll i höstas.
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Grillomsbon Anders Bäcksund version 1.0 och 2.0.
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Tre föremål jag skulle ta med
mSågverketdarbete &
vävstolen.

 jag träffar barnbarne..

Bengt Andersson har haft ett stort utbyte av sin idrottsutövning.
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Bengt Andersson

Sångalbon Bengt Andersson har
förblivit sin hembygd trogen
I denna utgåva av Botebladet möter vi Bengt Andersson i Sångal

FEM SNABBA FRÅGOR:

Mitt älsklingsplagg:
- Jeans och t-shirt.

Sån är jag:
- Ganska hjälpsam och har
lätt att umgås med folk.

Tre föremål jag skulle ta
med till en öde ö:
- Satellittelefon, tändstål och
fiskeredskap.

Jag blir glad när:
- Det går bra för familjen.

Någon jag gärna vill träffa:
- Min far, för jag har många
frågor som jag skulle vilja stäl-
la till honom.

ångalbon Bengt Andersson är ytterligare en av alla dessa hjältar som
ställt upp för en Porträttetintervju, både för Botebladets fortlevnad
och för den goda sakens skull. Ett sådant engagemang uppskattas verk-
ligen!

     Det är tredje gången som undertecknad har förmånen att få besöka familjen
Andersson i Sångal och sitta ned i köket över en kopp te. Första tillfället
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Paret Bengt och Lilly Andersson har bott i sitt hemtrevliga hus i Sångal 115 sedan 1960.

 forts. nästa sida
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var  hösten 2019 när jag intervjuade Bengts hustru Lilly
(se Botebladets höstnummer på www.botea.se). Andra
gången var i samband med intervjun med sonen Peter
Styrman i förra numret av Botebladet.
     Bengt berättar inledningsvis att han, som äldst i en
syskonskara bestående av fem barn, kom till världen
(i maj1938) på Sollefteå BB och att han kom att växa
upp i huset mitt emot den fastighet där Para skola seder-
mera kom att uppföras. Samma månad beslutade Sveri-
ges riksdag om folktandvård och i Stockholm invigdes
Sjöhistoriska museet.
     Pappa Knut, som härstammade från Para, jobbade
som färgkarl på somrarna och i skogen på vintrarna. Mam-
ma Anna-Lisa, som i sin tur härstammade från Mörsil
i Jämtland, var hemma och tog hand om hushållet och
den växande barnaskaran.
     Bengt berättar att han hade dryga dussinet lekkamrater
i närområdet och att det sommartid, till stor del, kom att
handla om fotboll, fiske och bad i älven. Vintertid kom
det mestadels att röra sig om skidåkning och skridskoåk-
ning på älven nedanför Holms säteri, där man hade skottat
en träningsbana för sina hästar. Under en period var Bengt
med i KFUM:s scoutverksamhet.
    När Bengt började skolan bedrevs undervisningen hem-
ma hos småskollärarinnan Stina Nore (mellan Para skola
och Para hembygdsgård). I årskurs 3-5 var undervis-
ningen förlagd till det gulmålade hus som de f d Sångal-
borna Gunnar och Margot Wallmark (se Porträttet i Bote-
bladets sommarnummer 2012) tidigare huserade i. Skol-
bespisningen var då placerad på nedre plan i det hus som
Bengt och Lilly idag bor i. Sjätte klass kom Bengt att gå

i Para skola, som stod färdig 1950.
     Efter första terminen på Valla realskola i Sollefteå
bar det av till Falun för Bengt, där det var tänkt att han
skulle tillbringa två terminer. Bakgrunden till denna för-
flyttning var att hans morbror hade blivit inkallad till rep-
möte och att denne hörde av sig till Bengts föräldrar med
en förfrågan om Bengt kunde täcka upp för honom när
han var borta. När Bengt väl var på plats, visade det sig
att morbrodern slapp repmötet, samtidigt som Bengt fick
jobb som kontorsbud hos företaget Stora Kopparberg.
På mosterns bestämda uppmaning kom Bengt att dessutom
gå en del kvällskurser, där han bl a fick lära sig bokföring
och maskinskrivning. Men hur gick det då med Bengts
fortsatta skolgång!? ”Troligtvis föll jag mellan stolarna
på grund av den omorganisation inom skolan som ägde
rum vid den här tidpunkten”, resonerar Bengt. Men efter
tre år fick myndigheterna till sist upp ögonen för att han
inte hade fullgjort sin skolgång, så det var bara för honom
att pallra sig hem, för att komplettera sin utbildning med
två terminer fortsättningsskola på Kalknäs skola.
     Sitt allra första jobb minns Bengt väldigt väl. ”Jag fick
nämligen ett arbetsbetyg, som jag fortfarande har kvar”,
berättar Bengt och ler stort. När han, som 6-7 åring, besökte
farföräldrarna i Uppsala fick han nämligen i uppgift att
varje morgon väcka tuppen (som visade sig vara en rik-
tig sjusovare), för att denne, i sin tur, skulle kunna sköta
sin viktiga livsuppgift. Vid den här tiden fick han även
hjälpa pappan med dennes jordgubbsodling, bestående av
mer än 2 000 plant. ”Det var full huggning hela somma-
ren och man hann bli ganska less!”, minns Bengt och
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Bengt Andersson har trivts med att bo i Sångal och han tycker att han har haft bra och trevliga grannar.
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skakar lätt på huvudet.
     På hösten, efter att till sist ha gjort klart skolan, fick
Bengt jobb som kontorist på Inköpscentralen i Sollefteå.
Efter drygt ett år ryckte han in i lumpen på I 21 i Sollefteå.
1957 träffades Lilly och Bengt och ganska direkt blev de
ett par. 1960 flyttade de ihop, samtidigt som flyttlasset
gick till Gäddede, där Bengt hade fått en tjänst som konto-
rist. Men efter bara fyra månader var de tillbaka i hem-
trakterna, där de hyrde Lillys farbrors hus i Para, efter-
som Bengt hade fått jobb som kamrersassistent på kom-
munhuset i Undrom. 1961 kom äldste sonen Peter till
världen. Peter som är gift, har ett barn och bor med famil-
jen i Wien, där han jobbar som präst i Svenska kyrkan
(se förra numret av Botebladet). 1964, föddes sonen Ken-
neth, som bor i Sollefteå. Kenneth, som jobbar som en-
hetschef inom Landstinget, har sambo och två barn. Året
därpå fick de möjlighet att friköpa farbroderns hus och
där har de bott sedan dess.
     I samband med kommunsammanslagningen 1974
förflyttades Bengt till Sollefteå, där han bytte tjänst till
fastighetsassistent för kommunen. Jobbet kom framledes
bl a att bestå av budgetering, ansvar för försäkringsfrågor
och kontakt med övriga lokalkontor i kommunen. På
det jobbet blev han kvar fram till sin pensionering 1998.
     Bengt berättar vidare att han alltid har tyckt om att
fiska och att vara ute i skog och mark. Under en hel del
år har han tagit tjänstledigt från sitt jobb i en månad
för att kunna hänge sig åt skogsavverkning. Han, och hust-
run Lilly, har även tyckt om sällskapsdans och de har
även kunnat resa en del tillsammans. Bl a har de haft nö-
jet att besöka Tyskland, Polen, Belgien, Nederländerna,
England, Frankrike, Österrike och Tjeckien. Tidigare
hade Bengt även ett stort läsintresse.

     Skidåkning var, som tidigare nämnts, ett stort intresse
för Bengt under ungdomsåren. Under sina tre år i Dalarna
så tävlade han för Falu SK. På 1970-talet återupptog
han skidåkningen och kom bl a att, som motionär, delta
i Graningeloppet, Ådalsloppet, Janne Vängmanloppet
och Fabriksloppet i Ö-vik. Han kan t ex ståta med en guld-
medalj i stafett för oldboys i ett lopp i början på 1990-
talet. Under ett par säsonger var Bengt även ledare för en
handfull lovande skidungdomar, inklusive sonen Kenneth.
Som bäst lyckades man ta ett SM-guld i lag (där de tre
bästa tiderna räknades ihop). De sista tio åren har det
dock inte blivit någon skidåkning för Bengt.
     Bengt har likaså varit en inbiten långlöpare och var
t ex med och gjorde i ordning elljusspåret i Kalknäs, på
den tiden då det begav sig. Under 1970-talet tävlade han
en hel del i terränglöpning och han har under åren sprungit
halvdussinet halvmaror. ”Både skidåkningen och löp-
ningen har gett mej många kompisar och också nog gjort
att jag har kunnat få vara ganska frisk!”, konstaterar
Bengt tacksamt. Löpningen blev dock ett avslutat kapitel
1987, då han var med om en tragisk olycka; när han på
vägen utanför bostaden blev påkörd. I samband med olyc-
kan blev hans knä svårt skadat, och samma ben gick av
på två ställen, något som fortsättningsvis kom att påverka
livet menligt och slutligen leda fram till ett byte av knä.
På senare år har idrottsintresset till stor del kommit att
odlas framför TV:n; där intresset för skidor och skidskytte
bl a kompletteras med fotboll och friidrott.
     ”Jag har verkligen trivts bra med att bo här i Sångal
och vi har haft bra och trevliga grannar under alla år.
Det har även varit bra för barnen att växa upp här”,
konstaterar Bengt avslutningsvis.
                                                    av Rolf Ronestjärna



Just nu finns det ett antal en- och tvårumslägenheter på tidigare
pensionärshemmet i Undrom. Vid intresse kontakta fastighets-
ägaren Cyrille Firino Martell på 076-32 35 983 för ytterligare
information.

 

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 slut-
resultat. 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 in-
tresserade 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.

 

 

 

Lägenheten på bilden är inte för uthyrning.

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 Bote-
bladet? Vill Du prenumerera på Bote-
bladet för någon annans räkning? Möj-
ligheten finns i så fall att, till det låga
priset av 200 kr/år (inklusive porto),
få tidningen skickad dit Du vill!

Vänligen kontakta prenumerationsansvarig: Karin Ronestjärna, Tel: 0612 - 601 23 eller skic-
ka 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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Per Erik Bergstrand, Björksjön
Lars Blomén, Grillom
Anders Bäcksund, Grillom (suppleant)*
Gina Bäcksund, Grillom (suppleant)*
K G Gokisvari, Offer (suppleant)
Peter Gustafsson, Törsta
Pia Hedberg, Holm
Uta Körner, Undrom*
Bina Morschett, Törsta (suppleant)*
Ilona Nilimaa, Undrom
Tobias Nilimaa, Undrom (suppleant)
Anne Ståhl Sellin, Undrom (självvald suppleant)
Fabian Ullström, Valla*
Ingrid Viking, Kalknäs
Elin Östlund, Törsta*
*Nyinvalda ledamöter
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Blivande Parlamentsledamoten Uta Körner tog tacksamt emot valsedel av Lännäsbon Tommy Ledin.

Tre nya ordinarie ledamöter röstades in
i Boteåparlamentet
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Eva och Göran Hällström skötte om rösträkningen.

Boteåparlamentet är bygdens folkvalda byalag
al till Boteåparlamentet har ägt rum och pre-
cis som för fyra år sedan hade man möjlig-
het att hålla till på Rixdan, i samband med
valet till riksdag, landsting och kommun. To-

talt 194 personer röstade, vilket var en ökning med 20
personer jämfört med föregående val. Två personer rösta-
de blankt, en röst lades på en redan avliden person och
en person, som inte var nominerad och som senare tacka-
de nej, fick en röst. Sammanlagt sex nya personer valdes
in i Parlamentet, varav tre ordinarie. Rösträkning ombe-
sörjdes av Solumsborna Göran och Eva Hällström under
överseende av undertecknad, representerande Parlamen-
tet.                                                         av Rolf Ronestjärna
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Ulla och Lars Bodin passade på att rösta till Parlamentet.

Cenny Lindholm, Laila Lindholm och Hugo Wennberg var röstmottagare vid ett skede under valdagen.

Maktskifte kom att äga rum i samband med
höstens riksdagsval

Resultat Kommunvalet 2022

36,2%
26,6%
6,4%
8,9%
9,5%
4,2%
5,0%
1,6%
1,6%

Resultat Riksdagsvalet 2022
Boteå
S
SD
M
V
C
KD
MP
L
Övr

Hela riket
S
SD
M
V
C
KD
MP
L
Övr

30,3%
20,5%
19,1%

6,8%
6,7%
5,3%
5,0%
4,6%
1,5%

35,3%
22,6%
14,7%
9.0%
7,7%
2,0%
3,1%
2,9%
2,2%
0,4%

Boteå
C
S
VSKB
SD
V
LPo
M
KD
MP
L

39,3%
25,8%
10,2%

7,8%
7,3%
3,1%
2,7%
2,0%
1,1%
0,6%

Centerpartiet stärkte sin position i Sollefteå
al till riksdag, landsting och kommun ägde
rum den 11:e september på Rixdan i Björkå.
Antalet röstberättigade i Boteå, vid höstens
riksdagsval, var 672 personer. Av dessa val-

de 77,2% (en minskning med 6,4% mot förra valet), d v s
519 personer, att rösta. I kommunvalet gick Centerpartiet,
till skillnad mot i riksdagsvalet, kraftigt framåt och lycka-
des kapa åt sig 35,3% av Boteåbornas röster, alltså 14,7%
mer mot för fyra år sedan. Noterbart är att Sverigedemo-
kraterna ökade med 3,2% i Boteå, medan Västrainitia-
tivet backade med 4,7%. Störst tillbakagång stod dock
Socialdemokraterna för, som tappade 10,5% i Boteå.
                                                  av Rolf Ronestjärna



22

Lars Arén, som tillbringar fem månader i Undrom varje sommarhalvår, är intresserad av släktforskning.

Lars Arén driver Boteås släktsida
Umeåbon Lars Arén har tagit över och vidareutvecklar även Erik Hoppes släktsida

Släktsidan hittar man på https://botebygden.se/
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ste programversionen och Lars har, i sin tur, fyllt på med
ytterligare ca 200 individer, de flesta födda fram till 1922,
men även en del bakåt i tiden. Under hösten har Lars
även begravt sig i de senast publicerade församlingsböc-
kerna, i hopp om att kunna hitta och lägga till ättlingar till
de personer som Erik Hoppe tidigare har lagt in på släktsi-
dan. Just nu har han dock begränsat sig till personer som
har levt hela sitt liv i Botebygden, eller åtminstone är
födda och har dött här. ”Drivkraften till detta är min
passion för släktforskning och eftersom jag bor här fem
månader på sommarhalvåret, så tycker jag att det är
intressant att få fördjupa mej i bygdens befolkning och
historia”, förklarar Lars Arén avslutningsvis.
                                                    av Rolf Ronestjärna

Erik Hoppe är kreatören till Boteås släktsida.
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otebladet har tidigare rapporterat om Boteås
släktsida, skapad av Erik Hoppe (se Botebla-
dets höstnummer 2020 på www. botea.se), som
ett sidoprojekt till hans egen släktforskning.

Dessvärre har dock Eriks sviktande hälsa gjort det omöj-
ligt för honom att fortsätta driva sidan. Glädjande nog
kommer dock sidan att kunna leva vidare och utvecklas,
eftersom Umeåbon Lars Arén, boende i Undrom som-
martid, har tagit på sig att fortsätta där Erik slutade. ”Erik
har varit min mentor och inspiratör vad gäller släkt-
forskning och när jag kom i kontakt med hans släkt-
sida xerxx.se, visade det sej att vi hade gemensamma
beröringspunkter”, berättar Lars.
    Alldeles nyligen har Erik uppdaterat sidan till den sena-
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Fler barn är välkomna att komma till övningarna.

Botatons barnteatergrupp samlas varje tisdagskväll i Botatonhuset i Kalknäs.

Botatons barnteater kör vidare
Botatons barnteater kommer att börja repetera en ny föreställning på det nya året

Botatonhuset, i huset intill Kalknäs skola, råder
det febril verksamhet varje tisdagskväll, i det att
kulturföreningens barnteatergrupp övar under Lars
Magnus Liljas eminenta ledning.

     Efter ett två år långt pandemiavbrott kunde man i ju-
ni uppföra musikteatern Nevita vid fyra tillfällen i Sunner-
sta Folkets Hus (se förra numret av Botebladet).
     Magnus berättar att han just nu är ensam ledare på tis-
dagskvällarna och han hälsar till Botebladets läsare att
det skulle behövas en vuxen person som, mot en ersättning
av 150 kr per timme, kan tänka sig att ställa upp som re-
sursperson. Om det, av en händelse, skulle finnas en så-
dan, så är det bara att höra av sig till honom.
     Under hösten har man, när man träffas på tisdags-

Många Boteåbarn har samlats i Botatonhuset under åren.
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kvällarna, enbart ägnat sig åt teaterdramaövningar med
improvisation. Tanken med detta är att barnen ska lära
sig och få en bättre förståelse för scenframställning. Planen
är dock att man, på det nya året, ska börja repetera en tea-
terpjäs, som man förhoppningsvis kommer att kunna upp-
föra på sensommaren eller till hösten. Just nu lutar det åt
att det blir pjäsen ”Spöken – finns dom?” av Camilla
Gripe. Men det kan även bli en pjäs med egenskrivet ma-
terial, även det med spöktema. Just nu har man åtta barn
inskrivna i verksamheten, men man skulle behöva ytter-
ligare fyra barn till den planerade föreställningen...
    Pandemin gjorde att man fick skjuta upp Anton Tjechovs
Kameleonten. Projektet ligger på is då det behövs fler skå-
despelare till föreställningen.             av Rolf Ronestjärna
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Arrangemanget i Boteå Sockenstuga kom att handla mycket om Anders Bäcksunds brokiga bakgrund.

Anders Bäcksund sjöng och berät-
tade om sitt liv vid två samlingar
Anders Bäcksund sjöng och talade i Boteå Sockenstuga och Överlännäs Församlingshem

i samlades i Boteå Sockenstuga den 12:e sep-
tember för att lyssna till trubaduren och dia-
konen Anders Bäcksunds brokiga levnadsbe-
rättelse. Det var några dagar efter att SVT

hade sänt Go’kväll, där Anders Bäcksund var med i pro-
grampunkten Gör om mig. Som han själv uttryckte det;
”från att ha varit grottmänniska” fick han en snygg kort
frisyr och ansat skägg.
     Anders inledde med att säga: ”Jag är en smålänning
som hamnade i Norrland”. Berättelsen startar 1967 när
Anders var tio år. Hans föräldrar skilde sig och han flyt-
tade med sin pappa till en annan by; nämligen Kyrkhult.
Där blev det givetvis ny skola och nya klasskamrater. Röd-
hårig, som han var, blev han ett lätt byte för mobbning
i skolan, men han vågade inte tala om det för pappan.
Denne upplevde att Anders var så pass stökig i skolan
att det var läge för ett läkarbesök. Anders fick Valium
för att hålla sig lugn. Bra tyckte han, eftersom det då
inte kändes lika hemskt att gå till skolan. Han upptäckte
dessutom att genom att ta flera tabletter gjordes saken
ännu bättre.

     När Anders var 16 år träffade han en tjej som gjorde
slut efter åtta månader. Detta gjorde honom djupt deprime-
rad, vilket ledde till att han blev inlagd på mentalsjukhus
och där blev iproppad ännu fler tabletter. Ute från sjukhuset
var han fortfarande missbrukare och piller svaldes ner
med öl.
     När han fyllde 18 blev han på nytt inlagd på samma
sjukhus. Efter en knapp avgiftning från spriten hade han
bestämt sig – det skulle bli ett nytt liv! Han köpte biljett
till Stockholm och flyttade in hos kompisen Göran. Det
blev mycket festande och Anders åt 24 tabletter per dag
och tänkte att ”en öl kan man väl klara”. Han gick där-
ifrån fullast av alla.
     Fortsättningsvis blev det hasch i några år, som även
följdes av flera andra typer av droger. Han köpte amfeta-
min 2-3 gånger i veckan och för att finansiera detta bör-
jade han att langa. Detta blev ohållbart i längden. När
han vägde strax över 40 kg, hade hår till midjan och inga
tänder i överkäken, så blev han inlagd för avgiftning på
Sabbatsbergs sjukhus. Då var det något inom honom som
sade att nu fick det vara nog och att han skulle lägga av
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Både samlingen i Boteå Sockenstuga och Överlännäs Församlingshem präglades av gott fika och god samvaro.
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Anders Bäcksund trakterade sin gitarr skickligt.

med drogerna. Han fick då hjälp genom att flytta från Stock-
holm och kom att bo hos en familj i Hälsingland under
ett år.
     Men han hade ju fortfarande sin leverantör av droger
att tampas med. Anders gick därför till denne och berät-
tade att han tänkte lägga av. Langaren, i sin tur, tog då
fram en pistol och blandade sedan en sil med 1gram amfe-
tamin (den vanliga dosen brukar ligga på 2 x 0,2 gram,
så det handlade alltså om en dödlig överdos) och gav den
till Anders. Just då kom det in några andra personer i rum-
met och Anders lyckades ta sig därifrån. Med rusande
hjärta tog han sig sedan gående hela vägen hem den dryga
milen till Blackeberg. Hela tiden bad han till Gud att han
skulle klara sig och att han skulle överleva. Efter den da-
gen är han både drogfri och troende och den 30 mars 2023
har han varit drogfri i 30 år.
     Anders kom därefter att flytta till den där familjen i
Hälsingland och klarade av att hålla sig drogfri, trots ett
fruktansvärt begär. Han läste därefter in gymnasiet och
började jobba som fritidsledare i Göteborg. 1988 fick
han jobb inom Svenska kyrkan och 1995 gick han en dia-
konutbildning. Han har dessutom föreläst på skolor om
narkotika och dess verkningar.
     Avslutningsvis konstaterade Anders att: ”En gång
i tiden trodde jag inte på Gud, men jag ville ha en tro”.
Idag arbetar han som diakon i Sollefteås församlingar
och bor i Grillom med fru, hund och katter. Efter den här
gripande berättelsen bjöds publiken på sång och musik
av Anders, fika och en kort andakt.

     En vecka senare bjöd Överlännäs församling på sång
och musik med Anders Bäcksund. Då fick vi bl a lyssna
till Marie Fredrikssons låt Tro, Blott en dag (med blues-
introduktion) och Det faller stenar av Roland Utbult.
Anders hanterade skickligt sin gitarr med både ackord
och plockspelning på strängarna, en gitarr som är dekore-
rad med en inplastad autograf skriven av Tommy Ema-
nuel, en duktig gitarrist från Australien. Musikstunden
avslutades även här med fika och en kort andakt.
                                                                av Ulla Bodin
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Gästartisterna bjöd på en ca 80 minuter lång konsert.

Dick Strahl, som sjöng och spelade gitarr, kompades av Torbjörn Östlund på piano och munspel.

Trevlig Församlingsafton i Överlännäs
Sollefteåduo gästade Överlännäs Församlingshem

isdagen den 18:e oktober bjöds det på För-
samlingsafton i Överlännäs Församlingshem.
Kvällens gästartister var Dick Strahl och Tor-
björn Östlund, från Sollefteå. Efter välkom-

nande av Lars Gradin, berättade Dick att han framför allt
gillar norrländska visor och en hel del av den varan, både
kända och okända, kom det dryga dussinet åhörarna att
få lyssna till. Euskefeurat blandades med Dan Andersson,
Lasse Eriksson, Björn Afzelius och Lars Winnerbäck.
Det blev bl a visor om en björn, häst, begravningsbyrå,
kontaktannons och ett skelett. Kvällens höjdpunkt, som av-
slutades med en andakt av diakon Anders Bäcksund, var
Leonard Cohens Hallelujah.              av Rolf Ronestjärna
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Konserten var i två delar med en fikapaus i mitten.
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Ann-Britt Edfors, Hedda-Lisa Sundberg och Lars Gradin.
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Det kraftigt decimerade kören Pro Chorus, från Torsåker, stod för det musikaliska inslaget på cafékvällen.

Trevlig Cafékväll i Boteå Sockenstuga
Kvinnokören Pro Chorus gästade Boteå

isdagen den 15:e november anordnades det ett
musikcafé i Boteå Sockenstuga, där kvinno-
kören Pro Chorus, från Torsåker, ansvarade för
det musikaliska inslaget. Körledare, och även

pianist i kören, är Ignatia Folcker, till vardags kyrkomu-
siker i Ådalsbygdens pastorat. Hon berättade att kören,
som har funnits sedan 2013, består av sju medlemmar.
Tyvärr hade dock drygt hälften av dessa lämnat återbud
till kvällens framträdande, som dessutom visade sig vara
körens allra första utanför det egna pastoratet. Detta gjor-
de att framträdandet kom att präglas av en sprödhet och
finstämdhet. Kören bjöd på nio sånger och en andakt hölls
av diakon Anders Bäcksund.              av Rolf Ronestjärna
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Endast en dryg handfull åhörare kom till Sockenstugan.
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I pausen serverades kaffe, te och välsmakande smörgåsar.
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Marie-Louise Andersson välkomnade och tackade kören.
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Björksjösvängen inledde cafékvällen med några låtar.

Nummer tre och fyra från vänster är inte med i Björksjösvängen och nummer två och sju är inte med i Sliiper’s.

Cafékväll arrangerades i Björksjön
Björksjösvängen och Sliiper´s bjöd på musik

öreningen Björksjösvängens återkommande ar-
rangemang brukar alltid vara trevliga tillställ-
ningar, som vanligtvis lockar folk från när och
fjärran. Den 23:e oktober bjöd föreningen in

till en uppskattad cafékväll i Björksjöns Folkets Hus,
även om det den här gången var lite glesare bland åhörarna
mot vad det annars brukar vara. Precis som vanligt var
det Björksjösvängen som drog ett tungt lass när det gällde
musikunderhållningen, men kvällen till ära hade man fått
förstärkning i form av Sliiper’s dansband, som till 4/6
delar består utav medlemmar ur just Björksjösvängen.
Det blev en trevlig kväll med bra musik, fin gemenskap
och gott fika.                                        av Rolf Ronestjärna
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De församlade åhörarna bjöds på bra underhållning.
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Ingvar Olsson, föreningens ordförande, hälsade välkommen.
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Konsertorganisten Håkan Dahlén, från Själevad, hade ett italienskt tema på sin konsert i Boteå kyrka.

Orgelkonsert arrangerades i Boteå
Konsertorganisten Håkan Dahlén bjöd på musik

den 11:e november hölls, i Boteå kyrka, en
italiensk orgelafton med konsertorganisten
Håkan Dahlén. Innan konserten fick jag mig
en pratstund, uppe på orgelläktaren, med Hå-

kan, som sedan många år är organist i Själevads försam-
ling. ”Jag är förälskad i klangen på Boteå kyrkas ita-
lienska orgel och hur dom olika stämmorna sjunger så
väldigt bra tillsammans! Orgeln är den bästa läromäs-
taren man kan ha!”, konstaterade han. Den ca 45 minuter
långa konserten innehöll åtta klassiska stycken och avslu-
slutades med den välkända Con te partiro av Francesco
Sartori eller Time to Say Goodbye, som den troligtvis är
mest känd som.                                   av Rolf Ronestjärna
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En grupp damer hade iordningställt fika till pausen.
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Dussinet musikälskare hade samlats i Boteå kyrka.
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Håkan Dahlén berättade om styckena han skulle spela.
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Vissa föräldrar imponerade med sin tekniska fotboll.

I oktober hade Undromslirarna säsongsavslutning i idrottshallen på Kalknäs skola.

Avslutning för Undroms IF:s knattefotboll
Föräldramatch och tårta stod på programmet

en 1:a oktober hade Undroms IF:s knattefot-
boll sin säsongsavslutning. P g a regnväder
tvingades man flytta avslutningen från Bo-
hedsvallen till idrottshallen på Kalknäs sko-

la. Idrottsföreningens knattefotboll har under säsongen,
under ledning av Björkåborna Niclas Norenius och Alexan-
dra Perman, mönstrat två lag i kvartersen i Sollefteå; ett i
åldrarna 6-7 år och ett i åldrarna 8-9 år. Båda lagen gjor-
de bra ifrån sig, framför allt det äldre laget, som  lycka-
des vinna elva av sina tolv matcher. ”Det har varit roligt
att se hur barnen har utvecklats”, summerar Niclas sä-
songen. Den traditionsenliga föräldramatchen vanns av
barnen med uddamålet.                     av Rolf Ronestjärna
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Barnen drog det längsta strået i föräldramatchen.
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Niclas Norenius fick assistera under matchen.



31

FO
TO

: R
O

LF
 R

O
N

ES
TJ

Ä
R

N
A

Sofie Mothander, Rod Bradbury, Eeva-Liisa Victorsson, Ann-Britt Edfors, Hedda-Lisa Sundberg och Ingrid Viking.

Biblioteket hade årsmöte i Sockenstugan
Frivilliga krafter håller igång verksamheten

en 9:e november höll föreningen Bibliotekets
Vänner i Boteå sitt årsmöte i Boteå Socken-
stuga. Föreningen kunde se tillbaka på ett fint
verksamhetsår, där det bl a har köpts in ett

stort antal nya böcker och ljudböcker. Man har även inför-
skaffat nya bokhyllor, för att få plats med fler böcker. Nu-
mer har man även en liten sektion med engelska böcker.
Under året har man arrangerat författarkvällar med Gregor
Flakierski och Tove Alsterdal (se Botebladets sommar
och höstnummer 2022 på www.botea.se). Biblioteket har
fortsatt haft öppet tisdagar kl 14-19 och två personer har
delat på passningen varje gång. Pia Hedberg, föreningens
ordförande, deltog via Internet.            av Rolf Ronestjärna
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Biblioteket håller till vardags till i Boteå Sockenstuga.

Styrelsen i Bibliotekets Vänner i Boteå var för dagen förstärkt med Marie-Louise Andersson från föreningens valberedning.
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Ann-Louise Wallblom och Uta Körner höll ihop dagen.

Törstabon Ariane Körners senaste tillskott torde ha varit loppisens allra yngste deltagare.

Loppis hölls i Sunnersta Folkets Hus
Det är i Sunnersta Folkets Hus som man träffar folk

n planerad s k bytesdag kom, på fleras önske-
mål, att istället bli en kombinerad bytesdag och
loppis. Arrangemanget, som gick av stapeln lör-
dagen den 24:e september i Sunnersta Folkets

Hus och arrangerades av Sunnersta Folketshusförening,
kom att samla ett tiotal säljare och en strid ström av besö-
kare från när och fjärran.
     Det är på den här typen av arrangemang som man för
det mesta har en god möjlighet att träffa och samman-
stråla med bygdens övriga invånare. En hel del besökare
tog därför vara på möjligheten att sitta ned en stund i ca-
fédelen för att avnjuta en fika och för att umgås under trev-
liga förhållanden.                              av Rolf Ronestjärna
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Det fanns möjlighet att göra fynd på loppisen.
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En strid ström av besökare passerade under dagen.
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Bland annat Ulrika Byström och Eva Hallman hade bokat bord på julmarknaden i Sunnersta Folkets Hus.

Julmarknad i Sunnersta Folkets Hus
Många glada säljare och besökare på marknaden

et har hållits två marknader, båda arrange-
rade av Sunnersta Folketshusförening, i Sun-
nersta Folkets Hus under hösten. Dels en höst-
marknad den 23:e oktober och en julmark-

nad den 19:e november. Botebladet hade möjlighet att
besöka den sistnämnda och blev vid sin ankomst till loka-
len mäkta imponerad av både mängden bilar på parke-
ringen och av människovimlet inne i lokalen. På utsidan
bjöds det på hästridning, hamburgergrill och klädförsälj-
ning, ett uppskattat inslag av besökarna. Inne i lokalen
trängdes folk bland alla marknadsborden och cafét var
fyllt av fikasugna besökare. Med andra ord ett mycket
lyckat arrangemang!                     av Rolf Ronestjärna
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En strid ström av besökare passerade under dagen.
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Maria och Fabian Jönsson lockade med hästridning.
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Heinz Körner och Samuel González Garcia med sonen Samuel.



Av Rolf Ronestjärna, Undrom

Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

GRRR!!!

Under en av mina dagliga promenader såg jag att jag var på väg att
möta en cyklist, som envetet tittade på framhjulet, hade lite svårt att hålla
rak kurs och som körde på fel sida av vägen. När han kom så nära att han
såg mig hoppade han till och körde ner i diket, där han med ett
skrammel ramlade omkull. Det var Gubben! AG: Se er för för-
nicklade vägdrulle! BB: Men jag går ju på den sida som stadgas
i trafikförordningen. Hur är det med er? AG: Sida? Jaså, jaha,
hehe...den ja. Hoppsan! Ja alltså, jag var nog lite mer fokuserad
på själva färden än på vilken sida den gick. BB: Men ni brukar ju i stort sett alltid ta bilen!? AG: Den
tiden är förbi, min käre redaktör. Har han möjligen uppmärksammat marknadspriset på fossilt bränsle?
Ja, bensin alltså, ifall han funderar. BB: Så nu ska det cyklas i miljöns namn? AG: Nej, för höge farao,
i ekonomins namn! BB: Ja, inte är det i säkerhetens namn i alla fall, det kan jag intyga. AG: Men för
i alla glödheta, jag har kört bil jag, inte cyklat, sen jag konfirmerades. Det är inte lätt! BB: Blev ni kon-
firmerad så sent? Vid 18 års ålder? AG: Hrrmm...nu ska vi inte rota i det, och förresten så är det pre-
skriberat, så det så. BB: Jag tror jag förstår. Myndigheternas föreskrifter är mer att ses som en rekom-
mendation. AG: Ja, just det. Fritt tänkande människor kan själva avgöra vad som är bäst. BB: Min er-
farenhet säger något annat. AG: Vad har han att bidra med? BB: Jag har ju fått uppleva ert fria tän-
kande mer än en gång och det lever milt sagt inte upp till att vara något föredöme. Jag har många exem-
pel på detta. AG: Ja ja, man kan ju inte lyckas jämt... BB: Nej, men nån gång vore ju roligt. AG: Som
nu till exempel. Ett beslut framtvingat av anpassning till en hård och bister verklighet. Alternativ saknas.
BB: Jag vet inte det. Förvisso har allt blivit dyrare, men folk i allmänhet verkar klara av det ändå och
utan direkt extrema åtgärder. Cykelalternativet verkar aningen förhastat, och nu inför vintern också.
AG: Det måste gå. Den bistra verkligheten gör sej påmind. BB: Den kan nog bli än bistrare om ni fram-
härdar. Armbrott, benbrott, kollisioner och otaliga incidenter, om jag får gissa. AG: Men vart har den
evige optimisten tagit vägen? Värre domedagsprofet har jag inte hört. BB: I det här fallet ser jag nog
inga ljusglimtar. Skidor borde vara det naturliga valet när snön kommer. AG: Vafalls, skulle inte jag
kunna bemästra en trampcykel? Hut människa!
Därefter fortsatte Gubben sin äventyrliga färd.
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FAKE NEWS...
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BOTEÅS HEMSIDA

Via Anslagstavlan på hemsidan har Du

koll på det mesta som händer i bygden!

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

R. H. VVS & Renovering
& Fritidshusservice

René Havenith, Björkå 221
hrs-havenith@t-online.de

Mobil: 073-575 75 91
gärna SMS/WhatsApp/Signal

Telefonsamtal bara på
tyska och engelska
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GOD JUL  & GOTT  NYTT ÅR  OCH
TACK TILL ALLA SOM HAR LÅNAT

OCH HJÄLPT TILL PÅ BIBLIOTEKET!
- Styrelsen för Bibliotekets Vänner -

Sista öppetdag för året är den 13 december.
Biblioteket öppnar igen den 17 januari 2023.

Om Du vill låna under tiden Biblioteket
har stängt kan Du ringa Pia Hedberg på

070-606 70 68.  Biblioteket behöver folk som kan
vara på plats när biblioteket är öppet. Hör av Dig om
Du har möjlighet att ställa upp nån gång under våren!

 

Boteå Sockenstuga
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Telefonnummer & mejl 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!
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Vi, personal och brukare, på Vallänge
särskilt boende vill tacka för den gran
som Johan Hedberg har skänkt och
som Boteåparlamentet har satt upp.
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Boteå Almanacka
kommer att säl-

jas i butiken i

Undrom för 50 kr

?

Julmusik med Holmsten Trio
Tid och plats: Fredagen den 30 de-

cember kl 19 i Boteå kyrka
Medverkande: Klas & Sanna Norberg,

Holmsten Trio + Boteåkören. Entré 50 kr
 OBS! Obligatorisk platsbokning via
pastorsexpeditionen på 0620-835 00

Välkommen till
Sunnersta Folkets Hus

Lördagen den
14 januari kl 15-17

Grill- och dryckesförsäljning
Arrangör: Sunnersta Folketshusförening
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I BOTEÅS SLÄKTSIDA
Välkommen att besöka botebygden.se, Boteås

släktsida, och ev hitta information om Din släkt.

 

 

I



3 400-3 600 tecken
inklusive  blanksteg
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å roligt att få skriva några rader här i Botebladet! Jag har funderat på vad jag skulle vilja
skriva och vad ni skulle tycka vore intressant att läsa. Jag sitter här i sista sekunden, innan
tidningen ska tryckas, och försöker skriva ihop något. Vem är då jag? Jag heter Jörgen
Bodin, är 34 år och bor i Ingersta tre kilometer utanför Sollefteå (mot Undrom brukar

jag förklara). Där bor jag med min dotter Nanny-Li (sex år) och min sambo Rebecca som jobbar
som fastighetsmäklare (ni har kanske sett henne i reklamutskick i postlådan), samt hund och katt.
     Jag jobbar som enhetschef på funktionsstöd. Fritiden ägnas åt att renovera och umgås med
familj och vänner. Något annat som ligger mig varmt om hjärtat är att vara tränare/ledare för min
dotter i fotboll och skidor, det är så roligt att se barnen utvecklas och lära sig. Det blir mycket
sport, då jag har levt hela livet med fotboll och hockey, och nu får jag vara den som skall lära. Men
jag får också samtidigt lära mej mycket från barnen. Jag har även fattat tycke för djur. Vi
hade sommarfår i somras och kommer ha det till sommaren igen, sedan får man skaffa egna.
Highland Cattle kor hade också varit mysigt att få äga.
     Jag växte upp i Undrom med mina storasystrar Malin och Johanna samt lillebror Pontus,
sedan har Alexander även tillkommit. Mamma och pappa heter Ann-Louise och Per-Erik, men är nog
mer kända som Lollo och Pelle. Jag är ofta nere i Undrom och hälsar på mamma eller Malin eller
så spelar jag ”gubbandy”. Då brukar min dotter hålla till på fritidsgården, som vi har haft i över
30 år! Hur coolt är inte det!? Där brukar jag även sitta som vuxen, och det tycker jag är något
som känns viktigt, så att barnen skall ha möjlighet att kunna få vara där och umgås.
     Hur var det då att växa upp i Undrom? Jag tyckte att det var fantastiskt och vi hade möjlighet
att göra så himla många saker. Vi var ett stort gäng som ofta umgicks; allt ifrån att bada i Gålsjö
eller nere på stranden, spela fotboll eller åka skridskor/skidor, till att vara på fritidsgården/gym-
pasalen eller bara grilla någonstans. På våren, när det hade tinat upp en liten yta på grusplanen,
så var man där och spelade fotboll, eller när det hade snöat och man fick skotta en timme innan man
kunde åka skridskor. Sportlovslägret var också en av årets höjdpunkter och jag har så himla många
roliga minnen därifrån. Jag tycker att fler barn skall ha möjligheten att kunna vara ute och kunna
leka. Jag känner idag att det är alldeles för mycket skärm och det gäller inte bara barnen, utan
även oss vuxna. Ut och njut!
     Ett minne som dyker upp på näthinnan ibland, är när vi var ett gäng grabbar som hade sparkat
till hockeyplan/gympasalen. När vi efteråt tar våra sparkar, för att bege oss hemöver, så stan-
nar vi på Kalknäsrakan och slår oss ner på sparkarna och tittar på ett fantastiskt skådespel på
himlen. Det var norrsken och vi satt där tysta, i säkert 20–30 minuter, och bara tittade! Tre,
fyra tonårsgrabbar, som var helt tagna av naturen.
     Jag är otroligt stolt över Undrom och över att ha växt upp där och jag nämner det gärna för
folk. Jag var på julmarknaden på Sunnersta för några dagar sedan och det är så kul att se när byn
lever upp. Jag ser potential att anordna olika saker, men då gäller det att samarbeta
och hjälpas åt.Tillsammans är man otroligt starka! Undrom har alltid varit hemma
för mig och kommer så vara för resten av mitt liv, det är ingen som kommer
kunna ta det ifrån mig! Till sist vill jag önska er alla en god jul och ett gott nytt
år! Tack för er tid!

Jörgen Bodin, utflyttad Undromsbo

,

 


