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Botebygden är en inflyttningsbygd

Ansvarig utgivare: Boteåparlamentet

AmmiGottfridssontaremotBoteåparlamentets välkomstpåse. SIDAN 27

Anna Johansson i Rista är en glad lax
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Snölagret invigdes
med snöbollskrig
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Altins Trafik - ett välbekant inslag i Boteå

Altins Trafik i Undrom förfogar över
en stor fordonspark.
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Offerprojektets eldsjäl Maria Norgren och Eva
Carron, representant för Boteåparlamentet, gläder sig över att Naturbruket i Boteå formellt är
invigt. Invigningen ägde rum lördagen den 1 mars.

Maria Norgren berättade inledningsvis om projektets bakgrund och genomförande. Därefter fick de närvarande, som invigningsceremoni, kasta
ned snöbollar i snölagret.
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Övrigt innehåll:

Naturbruket invigdes med landsbygdsseminarium
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Sedan i somras har Anna Johansson
sin hemvist i Norge. SIDAN 12

V

älkommen att ta del av ännu
ett nummer av Botebladet! Hoppas att Du kommer att finna det
intressant. Det är roligt med de positiva reaktioner som då och då kommer
redaktionen till del. De flesta av oss i
redaktionen är ju endast amatörer när
det gäller det här med journalistik,
men vi gör så gott vi kan eftersom vi
tror att tidningen fyller ett behov.
Som vanligt efterlyser vi redaktionellt
material från våra läsare, eftersom det
är omöjligt för redaktionen att kunna
täcka upp alla evenemang som äger
rum i bygden. Låna gärna Boteåparlamentets nyinköpta digitalkamera
(inköpt med hjälp av den kollekt som
togs upp på hembygdsgudstjänsten i
november och tack vare sponsring från
Sandbergs Foto i Sollefteå) och ta lite
bilder när t ex Ni som förening har en
sammankomst. Ett reportage går ju alltid att få till efteråt via telefon.
Eva Brattfeldts & Erik Sundbergs foton
är för övrigt tagna med den nya kameran.
Vänligen lämna in artiklar, evenemangstips och information till redaktionen i
god tid innan presstopp. Helst via diskett eller mail, men maskinskriven text
går bra i nödfall. Mailadressen är som
vanligt botebladet@ronestar.nu
Nästa nummer av Botebladet kommer
ut vecka 23 och sträcker sig augusti
månad ut. Ha en riktigt fin vår och väl
mött på alla de satsningar som bygden
har att erbjuda! Tack förresten till alla
Er som stoppat en slant i bössan på
Handlar´n! Många bäckar små...
Rolf Ronestjärna, chefsredaktör
Kontakta gärna oss i redaktionen:
Rolf Ronestjärna 0612-601 21
Viveca Svedjeland-Nottberg 0612-603 31
Jan Eklund 0612-630 14
Erik Sundberg 0612-603 05
Kalle Hansson 0612-602 62
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PRESSTOPP
NÄSTABOTEBLAD
tisdagen den 27 maj 2003
Notera detta datum
i Din planering!
Bevarandets vånda eller eternitens lov

J

ag är, i egenskap av stiftsantikvarie, satt att värna
det historiska värde som våra kyrkor representerar.
Det är en enkel uppgift om man låter allt bli vid det
gamla, men hur sann blir historieskrivningen då? Kyrkorna är
unika, både som kulturmiljö och arbetsmiljö, eftersom samma
verksamhet har bedrivits där i nästan tusen år. Varje tids
behov har satt sina spår i kyrkorummet. Reformationen gav
oss predikstolar och arbetsmiljölagstiftningen banade väg
för toaletter och städskrubbar.
Fäbodvallar, sågverksmiljöer och vattenkraftssamhällen är
näringar och miljöer som har förlorat sin funktion och övergått till att vara enbart museimiljöer. Dessa är fysiska lämningar som skall vårdas för evig tid och vars funktion och
mening kommer bli allt svårare att förklara för varje uppväxande generation. För hur ska man rimligen kunna förstå
nyttan av en smörkärna eller en stabbläggarkudde när man
har växt upp med en mobiltelefon i fickan?
Kyrkobyggnader, såväl som annan bebyggelse som fortfarande är i bruk, bör därför få förändras i takt med tiden,för
om man driver bevarandet för långt kan det nämligen få motsatt verkan. Förutom en godtycklig värdering, utifrån vår
egen tids perspektiv, fråntas dessutom vår tid rätten att
skriva sin egen kulturhistoria. Varje generations bidrag är
ett värdefullt bidrag till historien och huruvida det är snyggt
eller fult, praktiskt eller opraktiskt kan
vi lugnt låta kommande generationers tycke
och smak få avgöra.
Så även om ni nu inte har för avsikt att gå
i kyrkan på söndag (inte ens i bevarande
syfte) så försök ändå att värna det moderna och att värna alla eternitfasader
och perspektivfönster, för det är det som
är morgondagens kulturarv!

Eva Carron

EFTERLYSNING

Botebladets utgivning är delvis beroende av annonsintäkter. Hittills har annonsförsäljningen legat på redaktionens bord, men vi söker nu en glad och positiv Boteåbo (eller flera) som skulle kunna tänka sig att hjälpa till med att sälja
annonser. Tag kontakt med Rolf eller Viveca om Du är intresserad!

Badplatsen i Undrom står inför en rejäl uppfräschning
Förhoppning om en ny båtbrygga och badbrygga finns
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T

orsdagen den 6 februari träffades representanter för Boteåparlamentet och lokala
kommunpolitiker på Bettans Konferenscenter för att diskutera ett förslag till förändring av badstranden i
Undrom som Parlamentets arbetsgrupp tagit fram.
Bakgrunden är den att badstranden
slammar igen och att sandbottnen
alltmer täcks med lera, vilket inte uppskattas av de badande. För övrigt har
framförts önskemål om en allmän Mikael Zetterblom och Rolf Svensson presenterar sitt förslag.
uppfräschning av badstranden och den närmaste omgivningen. Boteåparlamentet tillsatte då en
arbetsgrupp som numer består av Rolf Svensson, Per-Erik Altin, Mikael Zetterblom, Ulf Lådö
och Sven-Gunnar Westman. Dessa har utarbetat ett förslag till förbättring som innebär att man tar
bort den nuvarande sandpiren och istället gör en rak strandkant, så att vattenflödet kan motverka att
sandbottnen slammar igen. Likaså att man köper nya badbryggor och bygger en ny båtbrygga. Det
föreslås bli en flytbrygga med båtplatser. Den gamla båtbryggan kommer därmed att tas bort helt
och hållet, eftersom den för varje vinter mer och mer trycks sönder av isen. Vidare föreslås en allmän uppsnyggning av stranden med en ny grillplats, några lampor och plantering av lite buskar.
Att ta bort gamla sandpiren innebär emellertid ett stort miljöingrepp, vilket kräver beslut från både
Länsstyrelsen och Kommunen. Vidare måste finansieringen lösas innan det hela kan bli verklighet.
Förslaget presenterades av Mikael Zetterblom, Rolf Svensson och Per-Erik Altin. Våra lokala
kommunpolitiker representerades av Thomas Tejle, Ingrid Eklund, Nils-Erik Bodin, Marie-Louise
Andersson och Jan Eklund. I övrigt deltog Parlamentets ordförande Eva Brattfeldt och Botebladets utsände. Diskussionerna fördes i en konstruktiv anda och alla var positiva till det presenterade
förslaget. Arbetsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete och vi följer med intresse den vidare utvecklingen och Botebladet lär få anledning att rapportera vidare i ämnet.
Av Erik Sundberg

De lokala kommunpolitikerna lyssnar intresserat till arbetsgruppens genomarbetade förslag.
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Eva Carron, representant för Boteåparlamentet, överlämnar en invigningsgåva till Maria Norgren.

Naturbruket i Offer invigdes med
lyckat landsbygdsseminarium
Invigningen firades med en heldag på Bettans Konferenscenter

L

ördagen den 1 mars hölls ett landsbygdsseminarium i Boteå, vilket hade lockat ett femtiotal
deltagare från såväl Boteåbygden som de lite mer perifera delarna av vårt land.
Dagen började på Bettans Konferenscenter i Stöndar, där Oscar Kjellberg presenterade
JAK - Den räntefria banken. Det är en medlemsägd bank med huvudkontor i Skövde, som med
24 000 medlemmar i 26 lokalavdelningar finns representerad över hela Sverige. Ledstjärnan är att
man inte skall tjäna pengar på ägande. I JAK sparar man pengar utan att få någon ränta samtidigt
som man samlar poäng = lånerätt, så att man sedan kan låna pengar utan att behöva betala ränta,
men även för att kunna påverka hur sparpengarna används, t ex genom ett bygdekonto. Oscar
Kjellberg betonade också vikten av den lokala ekonomin, det vill säga att pengar omsätts i bygden,
helst så många gånger som möjligt.
Från Undersåker i Jämtland kom sedan Jörgen Andersson och talade om hur man i praktiken och
med hjälp av bl a bygdekonto samverkar och utvecklar bygderna runt Åre. Seminariedeltagarna
kunde sedan avnjuta lunch på konferenscentret, som Bettan och hennes medarbetare förtjänstfullt
serverade.
Därefter förflyttade man sig till Offer för visning och invigning av Naturbruket i Boteå, där Maria
Norgren, eldsjäl och medlem i projektgruppen, berättade om bakgrunden till, och vedermödorna
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med, att bygga om den gamla rivningshotade ladugården på Offers Försöksstation till något mera användbart. Invigningsceremonin bestod sedan i att
några väl preparerade snöbollar kastades i det snömagasin som den nybyggda kylanläggningen skall
utvinna sin effekt från. Under den följande rundvandringen visades sedan grönsakslagret, snickeriet, honungstillverkningen, uppfinnarverkstaden, lösdriftsstallet och hästboxarna.
Tillbaka på Stöndar föreläste Per-Erik Larsson,
Landstingsfastigheter, om hur man kan effektivisera kylning med hjälp av snö. Han kunde berätta Maria Norgren förevisar, inför intresserade
att snökylanläggningar kan reducera energibehovet besökare, grönsakslagrets kylelement.
med 90 procent och en ytterligare fördel är att man kan ta ut högre effekter än med konventionell
teknologi. Dagens siste föreläsare, Hans Naess, landsbygdinspiratör, talade om småskalighet och
samverkan för en levande och utvecklad landsbygd, vilket ger bättre förutsättningar för såväl ekologisk utveckling som personligt ansvarstagande och därmed mer makt till oss själva.
Dagen avslutades med pubkväll, räkfrossa och Barfota Jazzmen på Bettans Konferenscenter.
Det blev en högtidsstund för all jazzdiggare och skall man döma av publiktillströmningen så finns det
många sådana. Lokalen var fullsatt av besökare från både när och fjärran, som fick njuta av ett
lyckat arrangemang. Dagen som helhet blev en mycket intressant och lärorik erfarenhet.
Av Erik Sundberg

Maria Norgren tackar alla som
varit med och jobbat för Naturbruket i Boteå

G

rattis Boteåbor, till att det finns så
många människor på byn som bjuder på sin tid för ideella ändamål!
I Naturbruket (ett bygemensamt projekt för
att stimulera företagande i Boteå) har ett 50tal Botebor varit engagerade på olika sätt och
satsat sin lediga tid med allt ifrån ett par tim- Maria Norgren förevisar, inför intresserade besökare, grönsakslagrets kylelement.
mar till flera arbetsveckor.
Redaktörn för det lokala bladet (som också han i arbetet med Botebladet gör en fantastisk insats i
de ideella krafternas armé) skulle få bekymmer med sidantalet om jag här skulle namnge alla som
varit med under byggtiden. Men jag måste få nämna Rolf Svensson. Med stort kunnande, intresse
och framför allt engagemang har han ägnat Offerlagårn massor av tid. Inte bara på plats i praktiskt
arbete, men också i tanken vid frukostbordet, i bilen på väg till stan, framför TV:n. Hur kunde jag
glömma tala om detta för alla som var med på invigningen den 1 mars!? Förlåt Rolf! Du och alla
andra är guld värda och livsviktiga för landsbygdens framtid!
av Maria Norgren, f.d. projektledare Naturbruket i Boteå
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Ett femtiotal Boteåbor har, sedan
Offerprojektet drogs igång, bidragit med varierande arbetsinsatser
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Sonen Tomas, som tog över efter föräldrarna 1991, har idag 52 kor och ca 70 ungdjur. Varannan dag kommer tankbilen och hämtar mjölken. Ca 800-1200 liter produceras varje dag.

Paula Sundberg fick ta emot
guldmedalj ur kungens hand
Kalknäsbon Paula Sundberg belönades för tjugotre års prickfri mjölkproduktion

D

ARKIVBILD

et lär inte vara alltför många Botebor som blivit hyllade av Sveriges konung Carl XVI
Gustaf. Paula Sundberg i Kalknäs hör dock till denna lilla och exklusiva skara. Den högtidliga ceremonin ägde rum i Stockholms Konserthus den 10 februari i år, i samband med
att 95 guldmedaljer delades ut till mjölkproducenter från hela Sverige.
Hans och Paula Sundberg i Kalknäs har
haft kor sedan 1957, där Paula under åren
haft huvudansvaret för mjölkproduktionen.
Året därpå började Sveriges mejeriföretag
att dela ut utmärkelser till producenter av
prickfri mjölkproduktion. I dag kallar sig
denna sammanslutning kort och gott för
Svensk Mjölk.
Varje år delas det i Stockholm högtidligen
ut guldmedaljer till de mjölkproducenter som
lyckats skrapa ihop 23 prickfria år. Även i
år var det kung Carl Gustaf som, under överPaula Sundberg i glatt samspråk med Kungen. seende av Drottning Silvia, fick den stora
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äran att överlämna de åtråvärda guldmedaljerna. Paula, som mjölkat kor sedan hon var sex år
gammal, berättar att det inte är helt lätt att kunna producera felfri mjölk under ett helt år. Mjölkprover tas nämligen kontinuerligt och oannonserat i samband med att tankbilen kommer och hämtar
mjölken. Mjölken bedöms då utifrån bakteriehalt, cellhalt, sporer, lukt, smak och fryshalt.
”Det var verkligen roligt att få träffa kungen! Det var högtidligt, men inte speciellt nervöst
och man kände sig verkligen uppskattad för allt arbete som man lagt ned under alla år”,
summerar en glad och tacksam Paula Sundberg, som nu allvarligt funderar på att lägga handskarna
på hyllan för gott.
av Rolf Ronestjärna

Paula tillsammans med sonen Tomas och dennes sambo Jeanette.

Mikael Holmsten belönades med
Botatons kulturstipendium
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V

arje år vid Botatons årsmöte delas ett
kulturstipendium ut i form av diplom,
blommor och en penningsumma. Stipendiet brukar delas ut till en person i eller med anknytning till Boteå, som gjort en hedervärd insats
för kulturlivet i Boteå. För år 2002 tilldelades Mikael Holmsten detta pris och juryns motivering
löd enligt följande: ”För sitt brinnande engagemang och sin aldrig sinande ’arbetsmyrementalitet’ som starkt bidrar till, att ytterligare strån läggs till den stack, som utgör
Boteås kultur- och idrottsliv”.
Mikael har under många år haft ett stort engagemang i bygden, kanske främst inom Undroms IF
och han har varit en stark motor i de stora fotbollsarrangemangen år 2001 och 2002. De gästande Stipendiet överlämnades av Gunilla Lundström.
spelarna fick vid dessa tillfällen ta del av Boteås kultur och historia, t ex Gålsjö bruk, Psalmtoppen
och Holms Gård.
Av Stefan Brattfeldt
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Altins Trafik - Ett lokalt åkeri med
gammal hederlig entrepenörsanda
Vid sidan av de traditionella näringarna i Boteå,
framförallt jordbruket,
finns några företag som
i lugn takt etablerats i
bygden och blivit starka
varumärken för den lokala företagsamheten.
Ett sådant företag är Altins Trafik i Undrom

Åkeriets verksamhet vilar dels på entreprenader, dels på egen produktion och transport av bland
annat grus, sand och matjord. När det gäller matjord är Altins för övrigt störst i närområdet Kramfors-Sollefteå. Dessutom blir det förstås en del mindre transporter och lokala anläggningsjobb.
För ett mindre, lokalt åkeri är det nödvändigt att tillhöra en förening, som kan vara förhandlingspart och fördela uppdragen mellan medlemmarna vid omfattande entreprenader, till exempel åt
Vägverket och Banverket, som båda har – eller nyligen har haft – stora byggnadsprojekt i närområdet. Ett lokalt åkeri klarar inte ensamt av så stora åtaganden utan måste dela på uppgiften. I det
här fallet heter föreningen VTG – Västernorrlands transport- och gräv ek förening.
För att kunna utföra entreprenadjobb av olika slag har Altins förutom lastbilar för tunga trans8
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A

ltins lastbilar, med
den karakteristiska
skylten, är ett välbekant inslag i den lokala trafikmiljön. Lastbilsflottan har
med åren vuxit till fjorton rejäla ekipage för tunga transporter, men numera ingen
långtradare.
Per-Erik Altin, som är företagets ägare och chef, betonar att Altins Trafik är ett
lokalt åkeri och att verksamheten skall inriktas på hemmaplan, det vill säga i huvudsak länet. Altins har visserligen prövat på fjärrtrafik en Altins Trafik är ett lokalt företag av stor betydelse för bygden. Pergång i tiden, men det gav inga Erik Altin poserar här framför det senaste nyförvärvet i lastbilsflottan.
vinster för företaget och blev därför en parentes i utvecklingen. Per-Eriks filosofi är rak och tydlig:
satsa bara på det som är bra för företagets ekonomi och som ger en stabil grund för framtiden. Någon håg för ett spekulativt företagande med vidlyftiga visioner har han knappast – det är den gamla
hederliga entreprenörsandan som gäller – men han är en modern företagare, öppen för alla idéer
som kan tillföra verksamheten något positivt.

Bredband till Boteå under 2003
Kommunen skriver i dagarna på kontraktet

E

fter många turer tycks det nu som om Boteå äntligen ska vara på gång att få bredband. Kommunens upphandling, med de olika bredbandsaktörerna, är nu avslutad och man sitter just nu och filar på
det slutliga avtalet med Skanova, en bifirma till Telia,
som drog det längsta strået i budgivningen.
”Inledningsvis handlar det om dragning av fibernät
från Sollefteå till Ramsele, Näsåker, Junsele och Långsele. Utöver detta kommer Skanova att bygga ut
ADSL på 16 orter, varav Boteå är en av dessa”, be- Mikael Näsström är IT-ansvarig på kommunen.
rättar Mikael Näsström. Fiber kommer även att dras till Kalknäs skola och alla bybor som bor
inom 4,5 km, kabelvägen från telestationen i Kalknäs, kommer därmed att få tillgång till ADSL.
Skanova har lovat att detta ska vara klart under 2003. Fler telestationer, på sträckan Björkå till
Kalknäs, kommer även kunna att få tillgång till ADSL, men då kommer egna insatser att krävas av
de boende i de aktuella områdena. Informationsmöten kommer att hållas så snart det slutgiltiga kontraktet är framtaget och undertecknat.
Av Rolf Ronestjärna
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porter av grus och massor av olika slag också ett antal entreprenadmaskiner som fyra hjullastare, en
väghyvel, en grävare liksom tre sorteringsverk och en krossanläggning. Till detta kommer förstås
olika redskap för exempelvis snöröjning och schaktning.
Per-Erik Altin understryker att medarbetarna har en nyckelroll när det gäller företagets anseende och konkurrenskraft. –Det är
personalen som, genom sitt sätt att lösa arbetsuppgifterna, avgör hur företagets kompetens
och goodwill uppfattas utåt. Och jag har de
bästa medarbetarna som går att få, försäkrar
Per-Erik Altin med övertygelse.
Verksamheten är av naturliga skäl säsongsbetonad. På vintern är sysselsättningen betydligt lägre. Då handlar det framförallt om snöröjning och vägunderhåll åt Skanska, som har
huvudentreprenaden. Det får till följd att bemanningen varierar över tid, men räknat i årsanställda ger det en personalstyrka på i snitt
Per-Erik Altin är sin egen kontorschef, men hinner även med att tolv – tretton man; sex är från orten och de
vara arbetsledare och deltagare i den dagliga produktionen. övriga kommer från intilliggande orter.
Altins Trafik startade i blygsam skala på 50-talet under Per-Eriks far, Olle Altin, som var en
känd profil i bygden. Det började i all enkelhet med en lastbil och blev omsider en eller ett par till,
men det var först när Per-Erik tog över den dagliga ledningen av företaget som expansionen satte
fart ordentligt. Olle Altin dog 1995, men redan 1986 tog Per-Erik över helt som ägare och företagsledare och omsättningen har ökat flera gånger om sedan dess.
Per-Erik Altin sköter ensam företagets löpande administration och hinner även med att vara arbetsledare och själv delta i produktionen. –Det har gått bra, konstaterar Per-Erik nöjt. Det har varit
hårt arbete och långa arbetsdagar, men jag känner att det börjar bli dags att trappa ner och ägna sig
åt annat än bara arbete. Företaget står på stadig grund och jag har bra rutiner, så nu kan jag ta det
lugnare och njuta mer av tillvaron.
Av Jan Eklund
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Biblioteket i Undrom erbjuder
Boteborna förstklassig service
Växande läsintresse kan noteras bland bygdens invånare
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Ä

nda sedan Biblioteket i Undrom slog upp dörrarna har Boteborna troget vallfärdat dit
och lånat stora mängder böcker.
Biblioteksassistent Inga-Maj Höglund
har i princip varit med ifrån början. Den
15 juni i år firar hon nämligen 10-årsjubileum som filialföreståndare för biblioteket i Undrom.
Under åren har hon lärt känna
läsvanorna hos de flesta låntagarna och
de flesta lånenummer kan hon idag
utantill. Tisdagar och onsdagar befinner
hon sig på plats i Undrom och resterande tid tillbringar hon på biblioteket i
Sollefteå. ”Det är mycket roligare att
jobba på ett litet bibliotek än ett stort. På tisdagskvällarna brukar Inga-Maj duka fram lite fika.
Dels får man göra allt jobb själv och
dessutom får man mycket bättre kontakt med låntagarna”, säger Inga-Maj
och vittnar samtidigt om den tillfredsställelse hon kan känna när hon kan få folk,
som inte läst böcker tidigare, att börja läsa.
Kontakten med låntagarna är viktig
för Inga-Maj, något som bl a resulterat i
ett nära samarbete med Kalknäs skola.
Sedan ett par års tid har hon t ex regelbundna sagostunder för de tre yngsta
klasserna på skolan. Hon bjuder även
in 3-6:an till samlingar där man pratar
om böcker tillsammans och där hon även Berit Nordlöf fyller upp sitt bokförråd inför veckan.
ger eleverna nyttiga boktips. Samtidigt tar hon vara på tillfället att informera eleverna om var olika
böcker står och hur man kan hitta de böcker man söker. ”Skolbarnen är jätteduktiga och klarar
idag av att låna böcker även när inte jag befinner mig på plats”, berömmer Inga-Maj.
Ganska nytt på dagordningen är samarbetet med Blåklockans Förskola i Undrom. Sedan en tid
skickar nämligen Inga-Maj s k bokpåsar med barnböcker dit. Nio bokpåsar, med fem böcker i
varje, finns där till utlåning för dagisbarnens föräldrar. Denna service har varit mycket uppskattad av
ibland jäktade småbarnsföräldrar, som kanske inte alltid har tid att komma till biblioteket.
Många tillfälliga besökare på biblioteket brukar förundras över hur fint det är på biblioteket i Undrom och vilken god kvalitet det är på böckerna som står i hyllorna. Vid en inventering för fyra år
sedan uppgick antalet böcker till ca 8 000 och varje år köps det nya böcker för ca 40 000 kr. Detta
innebär att en hel del böcker måste utrangeras varje år, böcker som säljs för en mycket billig pen-
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ning till hugade spekulanter och lässugna. Dessutom finns en mängd nya böcker i serien ”En bok för
alla” till försäljning för endast tio kronor per styck. De som besökt biblioteket i Undrom vet att lokalen inte enbart har böcker att erbjuda. Man kan nämligen även låna olika tidskrifter, kassettböcker, cdromspel och musikskivor för barn. Dessutom kan man, för en symbolisk summa, hyra ett
antal barnvideofilmer.
Längst inne i biblioteket står en internetuppkopplingsbar dator och en kortläsare för hembygdsforskning, som är tillgängliga för besökarna under bibliotekets öppettider. Inga-Maj rekommenderar dock att man bokar tid på datorn i förväg för att vara säker på att få tillgång till den. Kortläsaren
är en liten intressant manick. Inga-Maj plockar fram några ark med mikrofilm för att visa hur den
fungerar och upp på skärmen kommer plötsligt ett handskrivet dokument från ett Kommunalnämndsmöte i Stöndar den 4/5 1912. Intressant, eller hur!? Det finns med andra ord goda möjligheter att få
reda på hur gammelfarfarsfar skötte sig i Kommunalnämnden, mellan åren 1863 och 1924, för
den som är nyfiken.
Under fjolåret registrerades 4 734 utlån på biblioteket i Undrom och varje
år kommer ständigt nya låntagare till.
”I Boteå är det först och främst bygdeskildringar och böcker om gamla
tider som går bäst, men även deckare och böcker om jakt och fiske
lånas ofta”, berättar Inga-Maj. Om
en bok råkar vara utlånad kan man reservera den och Inga-Maj ordnar även
fram böcker på beställning inom en
vecka. Faktum är att det är betydligt
lättare att kunna låna nya böcker i Undrom än i Sollefteå eftersom köerna är
betydligt längre på huvudbiblioteket.
På tisdagskvällarna brukar det vara en Lille Joshua Ronestjärna lämnar lyckligt fram sina låneböcker.
jämn ström av folk som
passerar igenom lokalen
och Inga-Maj brukar
ställa fram lite fika för
alla läshungriga. IngaMaj berättar vidare att
hon har tankar på att
låta lokala hantverkare
komma och ställa ut och
berätta om sina alster.
”Det är väldigt roligt
att jobba i Undrom! Det
är så positiv stämning
här, både tack vare närheten och samarbetet
med skolan, men också
på grund av alla trevliga låntagare”, sammanfattar Inga-Maj
Höglund avslutningsvis.
Av Rolf Ronestjärna Helmut Anier från Stöndar gläder sig över bibliotekets goda service.
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Boteåungdomar söker lyckan i vårt grannland i väster
Jobb på fiskerianläggning i Norge attraktivt
för Boteåungdomar
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J

ust nu verkar det som om
grannlandet Norge utövar en
sällsam dragningskraft på en
del Boteåungdomar. Sedan förra
sommaren befinner sig nämligen fyra
Boteåtjejer i 20-års åldern på plats
i Norge.
Tyvärr visade det sig dock vara en
total omöjlighet att samla samtliga
tjejer för en gemensam intervju, men
Botebladet lyckades dock att i flykten fånga Anna Johansson, när hon
under några dagar gjorde ett hastigt
nedslag i föräldrahemmet i Rista.
Anna berättar att det förra som- När Botebladet lyckades ringa in Anna Johansson var hon
maren föddes tankar hos tjejerna att och Jessica Johansson nyligen hemkomna ifrån en 3½ vecförsöka få jobb i Norge, eftersom kas semesterresa till Australien (Jessica hade dock hunnit
man hört att man snabbt och smi- åka vidare till Norge). Där hade de bl.a. hälsat på en komdigt kan tjäna ihop pengar där. Ef- pis som varit utbytesstudent i Sollefteå för nåt år sedan.
ter ett tips från Linda Assergård,
en Undromsbo som själv varit över
i Norge och jobbat på ett fiskeri,
plitade man gemensamt ihop sina
ansökningshandlingar och skickade
dem till Norge. Av en händelse hamnade handlingarna hos Nova Sea på
ön Lovund utanför Mo i Rana.
Resten är historia.
Tjejernas första arbetsdag var
den 8 juli i fjol och det visade sig bli
en ganska mödosam process att
komma in i det tunga arbetet och
Ett gäng förväntansfulla tjejer på väg in i fiskebranschen. Jessica Joäven att bli accepterade av arbetshansson, Golva, Alfred Johansson, Rista, och Alexandra Victorsson, Valla,
kamraterna. Nykomlingar har nämi främre raden. Anna Johansson, Rista, Tatiana Sundvall & Lena
ligen, till arbetskamraternas irritaWiberg, Långsele och Madeleine Victorsson, Valla i bakre raden.
tion, en tendens att bli flaskhalsar i
produktionen. Men allt eftersom tiden gick kom tjejerna mer och mer in i arbetet och dess rutiner.
Fiskerianläggningen Nova Sea, som slaktar, rensar och packeterar fisk åt sina kunder, har specialiserat sig på laxfisk. Arbetet på anläggningen är inget för arbetsskygga eftersom det är tungt och
krävande. En personalstyrka på ca 50 personer packeterar idag över tio ton lax i timmen och ca 100 ton
fisk skeppas varje dag iväg med stora långtradare över hela Skandinavien och även ned till Sydeuropa.
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Arbetsdagen är 7½ timme per dag,
men brukar variera beroende på den
mängd fisk som kommit in. Ibland kan
man vara klar redan strax efter lunch,
men ibland måste man hålla på till tidig afton.
”Trots att arbetet är monotont
och tungt, så är det ändå ganska
kul eftersom det händer saker och
ting hela tiden. Dagarna går därför väldigt fort. Men framförallt är
det lättförtjänta pengar!”, konsta- Nova Sea har tre rensningsmaskiner som klarar 16 fiskar i minuten.
terar Anna och bläddrar samtidigt i
fotoalbumet som fyllts upp med bilder under halvåret i Norge.
De anställda skiftar arbetsuppgifter
varje vecka för att undvika arbetsskador, men de flesta av de anställda, som
är fast bosatta på ön, drabbas dock
förr eller senare av förslitningsskador,
eftersom arbetet är så tungt och enahanda. Mindre än en tredjedel av personalstyrkan är säsongsarbetare, som Nova Sea på Lovund är en av Norges största laxfabriker.
skrivit på för ett halvår i taget. Många slutar dock redan efter tre månader.
Tillvaron på Lovund handlar nästan uteslutande om arbete och vila eftersom tjejerna för det mesta
är totalt dödströtta när de kommer hem till sina rum efter arbetsdagens slut. Men på helgerna brukar
man försöka att gå ut på de lokala nöjesarrangemang som erbjuds på den lilla ön, som har ca 350
fast bosatta. Möjlighet finns också att med bilfärjan göra den 2½ timme långa resan in till Mo i Rana
om man önskar ytterligare nöjesaktiviteter, berättar Anna, som ser fram emot att komma tillbaka till
Lovund. ”Livet på ön är isolerat och det är som en egen värld”, säger Anna och konstaterar
avslutningsvis att hon har blivit uthålligare och stresståligare och att hon har lärt sig att alltidhålla humöret
uppe. Något som hon tror sig komma ha nytta av i framtiden.
Av Rolf Ronestjärna

F

örsamlingshemmet i Överlännäs var
nästan fyllt till bristningsgränsen när, den
ifrån riksradion bekante, Tord Åhman kom
på besök fredagen den 31/1. Samlingen inleddes
med att kvällens gäst sjöng ett antal sånger till eget
dragspelsackompanjemang. Därefter serverades
fika, som Lars Gradin i Lännäs hade dukat upp.
Sedan var det visning av ”Doris från Öfra”, Tord
Åhmans egen film om Doris Berglund från Jun- 72 personer kom trots 29 graders kyla. Kaffepengarna
seletrakten, som Åhman följt under ett år. Doris, gick till Frälsningsarméns barnverksamhet i Lettland.
som jobbat som skogsarbetare i hela sitt liv, skulle egentligen ha funnits med under kvällen men
hindrades av kylan. Ett lotteri hölls till förmån för Lutherhjälpen.
Av Rolf Ronestjärna
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Välbesökt Församlingsafton ägde
rum i Överlännäs
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Lars-Erik Larsson smider
helst medan järnet är varmt
Lars-Erik Larssons smideshantverk har blivit något av ett begrepp
även utanför Sveriges gränser
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L

ars-Erik Larssons första besök i en
smedja som tolvåring resulterade i en
bränd tumme. Hans läromästare den
gången var Anders Ulander, födovårdstagare och tidigare ägare till det hus som LarsEriks föräldrar hade tagit över.
Sedan dess har det blivit ett antal tusen timmar i olika smedjor i trakten. Hans första stora
smidesarbete var att ta hand om allt smide
på Metalls Kursgård, bl a de robusta trappräckena i trapphuset.
Sedan i början av 1980-talet har dock LarsErik huserat i smedjan uppe vid Gålsjö bruk.
På den tiden låg smedjan i brukets gamla
tvättstuga, där valonsmeden Bernahard
Boija vakade plikttroget över den. När Boija, p g a åldersskäl, var tvungen att upphöra
med verksamheten trädde Lars-Erik in i hand- Lars-Erik Larsson föddes i Resele, men har haft
lingen för att axla det fortsatta ansvaret.
sin hemvist i Botebygden sedan 1938.
Eftersom Roland Karlsson, dåvarande föreståndare på Stiftsgården, omedelbart insåg vikten av att kunna bevara smedjans goda tradition,
drog han igång en studiecirkel i smide med Lars-Erik som studieledare. När kursverksamheten väl
var igång visade sig dock smedjan vara för liten för ändamålet och planer på att skaffa en större
lokal började smidas. Efter en tid fann man den lokal man sökte, nämligen den gamla reparationssmedjan på Röstasågen i Sollefteå. Med AMS hjälp plockades huset i fråga ned och flyttades till
Gålsjö där det monterades upp.
Det lär förresten vara det sista
projekt som AMS genomförde i
länet. Året var 1986.
I samband med den första kursavslutningen, som hölls i den nya
smedjan, hämtade man dit Bernahard Boija från Vallänge Ålderdomshem för att denne
skulle få delta i högtiden. Vid
åsynen av de kvinnliga kursdeltagarna slog sig dock den åldrade smeden ned på en stol och
vände sig demonstrativt bort ifrån
sällskapet muttrande: ”Hrrm!
Fruntimmer i smedjan...!”
Lars-Erik är även skaparen av allt smidesarbete i kapellet på Gålsjö.

Hans tydliga indignation grundade sig från skråtiden, då det var vedertaget att det förde olycka med
sig att ha kvinnfolk i smedjan.
På en vägg i smedjan sitter ett litet anslag med en devis från det gamla romarriket: Att dela med sig
av sina kunskaper är som att tända ett ljus hos andra utan att släcka sin egen låga.
Eftersom detta även är något av Lars-Eriks egen filosofi, har han gärna och ofta delat med sig av
sina digra kunskaper i smideskonst. Förutom de otaliga smideskurser han hållit, har smedjan även
fått stå i centrum för alla de hantverksveckor som arrangerats på Gålsjö under åren. Smideskurserna har alltid stått högt i kurs på dessa. Under en lång rad av år på 90-talet ställde dessutom LarsErik varje vecka sin tid och sitt kunnande till förfogande för elever på Hantverksskolan i Sollefteå.
Lars-Erik Larsson har under åren haft många järn i elden och av alla hans alster har speciellt, den
egenhändigt framtagna, Gålsjölyktan blivit omåttligt populär. ”Det har väl blivit cirka fyratusen
lyktor så här långt och dom lär visst vara spridda över hela världen”, konstaterar Lars-Erik
tacksamt, samtidigt som han, med några enkla handgrepp, visar hur man smider en servetthållare
och en dörrkrok.
Av Rolf Ronestjärna

Många glada och nöjda
barn på årets Gålsjöläger
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Ett glatt tjejgäng från Lo visar upp en fisk som
pojkarna vid hålet bredvid använde som fotboll.
Fisken begravdes istället för att delta i tävlingen.
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Å

rets sportlovsläger på
Gålsjö blev en höjdarupplevelse, där lägerdeltagarna bjöds på både spänning och dramatik. I det digra programmet ingick bl a ett besök på
smedjan, en skidutflykt till Gluggtjärn och Gålsjön, korvgrillning
och pulkaåkning, slädfärd i mörker till Arlumsbodarna, skoteråkning och tolkning efter skoter,
pimpelfiske på Vädersjötjärnens is, ett spektakulärt kvällsdisco och slutligen en rafflande pul- Det smakade bra med en kopp varm choklad när den kyliga vinden
friskade på. Det tyckte i alla fall Emma Wallblom, Frida Hedberg,
katävling i Gålsjöbacken.
Av Kalle Hansson Josephine Nordén, Mari Mikaelsson, Moa Grubb & okänd beundrare.

Det här gänget fick mest med fisk. Mikael Strandberg, Albin Brattfeldt & Mattias Strandberg. Emil
Assergård kommer för att kolla vad som är på gång.
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Filadelfia ger ekonomiskt stöd
till missbrukarvård i Kramfors
Söndagen den 30 mars kommer en grupp f d missbrukare
på besök till Filadelfia i Undrom
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S

edan några år tillbaka bedrivs det
i Kramfors en missbrukarvård
byggd på ekumenisk basis. Denna
verksamhet, kallad LP-kontakten, har
visat sig vara väldigt framgångsrik och
kommunen har t o m gått in och satsat
pengar. På söndagskvällen den 30 mars
kommer en grupp f d missbrukare på besök till Filadelfia. Tag gärna vara på möjligheten att komma och lyssna till deras
gripande vittnesbörd om deras långa och I samband med mötet med LP-kontakten kommer det
svåra väg tillbaka till ett normalt liv.
att tas upp en frivillig kollekt till dess verksamhet.

Filadelfias
Gudstjänster
FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

15/4
26/3
30/3
13/4

12.00
19.00
18.00
14.00

Dagledigträff
Stugmöte hos Anna-Maj Karlsson
Besök av LP-kontakten
Gudstjänst Vallänge

Se även www.ronestar.nu/filadelfia/sida15.htm
och dubbelkolla gärna i predikoturerna

Elisabeth Edin är föreståndare på LP-kontakten i Kramfors.

Filadelfias sångkör hamnade mitt i
en TV-inspel-
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I

samband med en Gudstjänst, på
Solgårdens Servicehus i Sollefteå,
råkade Filadelfias sångkör hamna mitt
i en TV-inspelning. Av en händelse råkade
nämligen en reporter och fotograf från Mittnyttredaktionen befinna sig på plats för
att göra ett reportage om åldringsvård. I
kvällens nyhetssändning visades sedan ett
inslag ifrån Gudstjänsten, som samlat ett
cirka 80-tal personer, där kören tydligt
framträdde i ljud och bild.
Av Rolf Ronestjärna

Filadelfias sångkör framträdde i ljud och bild i Mittnytt.

BOTEÅPARLAMENTET

Prenumerera på Botebladet???
Känner Du någon utflyttad Botebo eller annan person som skulle
vilja få Botebladet i brevlådan? Är Du själv inte bosatt här men
ändå vill läsa Botebladet? Vill Du prenumerera på Botebladet för
någon annans räkning? NU finns möjligheten!!! Till det låga priset
av 100:-/år, inklusive porto, får Du tidningen skickad var Du vill!
Kontakta prenumerationsansvarig: Viveca Svedjeland-Nottberg, Tel:
0612-603 31 eller skicka ett vykort till redaktionen på adress:
Botebladet / Viveca Svedjeland-Nottberg, Pl 423, 881 95 Undrom

VAL TILL BOTEÅPARLAMENTET
Nu börjar det åter bli dags för val till Boteåparlamentet. I det första skedet handlar det om att bygdens invånare ska ta tillvara på möjligheten
att nominera kandidater till valet som äger rum den 30/4-3/5.
Förslag på nomineringar kan lämnas i Boteåparlamentets låda, som
kommer att placeras inne hos Handlar´n i Undrom, eller också kan Du
lämna Din nominering till någon i valkommittén.
Du kan även maila Din nominering till parlamentsvalet@ronestar.nu
Valkommittén består av följande personer: Åsa Hedman, Eva Carron,
Eva Brattfeldt & Ulla Bolin
Sista datum att nominera personer till Boteåparlamentet är den 31/3.
Efter det att de nominerade har tillfrågats kommer vallistan att offentliggöras. Detta kommer att ske nån gång under april månad.
Valet kommer att genomföras på följande platser:
30 april kl.19-21 Valborgsmässoelden i Undrom & Valborgsmässoelden
på Rixdan i Björkå
2 maj kl.15-18 Handlar´n i Undrom
3 maj kl.11-14 Sunnersta Folkets Hus i samband med Loppmarknaden
17

BOTEÅPARLAMENTET - Verksamhetsplan för 2003
Verksamhetsplanen är ett sätt att informera om den verksamhet som för närvarande bedrivs i Parlamentet
samt ett styrdokument för ledamöter och arbetsgrupper där Boteåbor utanför Parlamentet deltar. Vissa frågor
har drivits under flera år, andra är nya.
Hemsida
Ansvariga: Inga- Lena Bodin, Åsa Hedman, Jan Eklund & Erik Sundberg.
Syfte: Att sprida information om Boteå (Boteå gamla kommun utom Styrnäs) och presentera Boteåparlamentets
verksamhet.
Mål: Att färdigställa hemsidanoch etablera ett nytt, enklare domännamn samt hitta former för kontinuerlig uppdatering.
Botebladet
Ansvariga: Rolf Ronestjärna, Viveca Svedjeland-Nottberg, Jan Eklund, Erik Sundberg & Kalle Hansson.
Syfte: Att synliggöra människor och händelser i Boteå.
Mål: Att ge ut fyra nummer, att inrätta en ungdomsredaktion samt att till en större del än förra året finansiera
utgivningen med annonsintäkter.
Bredband
Ansvariga: Rolf Ronestjärna & Jan Eklund
Syfte: Att bevaka Boteås intressen i kommunens planer för bredbandsutbyggnad.
Mål: Att ta del av information och delta i de möten som arrangeras i frågan.
Butiksråd
Ansvariga: Stefan Brattfeldt, Maria Norgren, Per-Åke Göransson & Margareta Svensson.
Syfte: Att verka för butikens fortlevnad.
Mål: Att öka kommunikationen och informationen mellan bygden och butiken.
Stranden i Undrom
Ansvariga: Rolf Svensson, Per-Erik Altin, Mikael Zetterblom, Ulf Lådö & Sven-Erik Westman.
Syfte: Att rusta upp bad- och båtplatsen i Undrom.
Mål: Att ansöka och erhålla nödvändiga tillstånd och medel för planerade åtgärder.
Offerprojektet, Naturbruket i Boteå
Ansvariga: Maria Norgren, Eva Carron, Ulla Bolin, Tomas Eklund & Per-Erik Altin.
Syfte: Att genomföra EU-projektet Naturbruket i Boteå.
Mål: Att slutföra och inviga de färdigställda företagslokalerna i SLU:s ladugård i Offer samt att arrangera ett
landsbygdsseminarium i anslutning till invigningen.
Välkomstskyltar
Ansvarig: Jan Eklund
Syfte: Att uppmärksamma förbipasserande att de befinner sig i Boteåbygden.
Mål: Att hitta lämplig placering av och text på skyltarna samt finansieringsmöjligheter.
Loppmarknad
Ansvarig: Åsa Fredriksson
Syfte: Att erbjuda både Boteåbor och utsocknes att bli av med sånt man inte längre behöver.
Mål: Att genomföra två loppmarknader under året på Sunnersta Folkets Hus.
Välkomstpåse
Ansvarig: Eva Brattfeldt
Syfte: Att välkomna nyinflyttade.
Mål: Att informera om aktiviteter och föreningar i bygden.
Gatubelysning i Undrom
Ansvarig: Per-Erik Altin
Syfte: Att förbättra gatubelysningen vid Handlar´n.
Mål: Att föra en diskussion med Vägverket och kommunen för att reda ut vem som ansvarar och finansierar.
Samrådsgrupp för byalagen
Ansvarig: Jan Eklund
Syfte: Att ha kontakt med övriga byalag i kommunen.
Mål: Att delta vid de möten kommunen sammankallar till.
Valet 2003
Ansvariga: Åsa Hedman, Eva Carron, Eva Brattfeldt & Ulla Bolin
Syfte: Att under demokratiska former låta bygden avgöra vilka personer som skall ingå i Boteåparlamentet
under kommande mandatperiod.
Mål: Att planera och genomföra valet 2-4/5 2003.
Byating
Syfte: Att ge Boteåborna möjlighet att väcka frågor, lämna motioner samt välja ordförande, kassör och
revisorer till Parlamentet.
Mål: Att hålla Byating i oktober.
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Rapport från Butiksrådet
Butiksrådet, vad är det? Jo, en liten arbetsgrupp, en avknoppning från Boteåparlamentet, som verkar för att behålla butiken i byn genom att lyssna på bybornas synpunkter och behov och jämka detta med vad som är möjligt för butiksinnehavaren, Gunilla Häggström. Utan butik – ingen riktig by!
Vad har gjorts?
En massa snack förstås, och en del konkret. Till exempel har vi gjort prisjämförelser med andra
matvarubutiker för att ta reda på om myten att det är så dyrt på Handlar´n är sann eller falsk.
Jämförelsen gjordes i början av januari 2003 på ICA Rosen i Nyland, Konsum City i Sollefteå och
så Handlar´n i Undrom. Avgör själva!!!
Vår matkasse innehöll: 3 l mellanmjölk, 1 l Filmjölk 3%, 1 pkt Bregott 600 g, 1 kg Margarin,
1kg Hushållsost, 1 pkt ägg 6-pack, 1 pkt Delikatessbröd 500 g, 1 pkt Bitsocker, 1 pkt Havregryn 750 g, 1 kg Makaroner, 1 pkt Vetemjöl 2 kg, 1 pkt Rågsikt 2 kg, 1 kg Morötter svenska,
1 kg Bananer, 1 ring Falukorv Nyléns, 1 pkt Leverpastej 200 g. (Inga extrapriser och inga
lyxmärken.)
Matkassarna kostade:
ICA Rosen: 298.70 kr
Konsum City: 305.05 kr
Handlar´n: 311.90 kr
Vad bör göras?
Självklart är inte allt bra med vår butik. Somligt kan vi tyvärr inte heller göra något åt, just nu. Som
att befolkningsunderlaget är alltför litet, att Handlar´n inte kan utnyttja mängdrabatter vid grossistinköp som de större butikerna kan, att Handlar´n inte kan ha ett sortiment i klass med de stora, att
många färskvaruprodukter kräver en större omsättning av varor…
Annat kan vi däremot påverka.
Vi vill passa på i detta nummer av Botebladet att ställa några enkla frågor till Dig som tycker det är
viktigt att det finns en butik i Boteå. Svara på frågorna nedan, klipp ut (eller kopiera) svarslappen
och lämna den på Handlar´n i Butiksrådets låda, senast 6 april. Vill Du vara med i Butiksrådet?
Kontakta Stefan Brattfeldt, Margareta Svensson eller Maria Norgren.



———————————————————————————

ENKÄT

Vad saknar Du i Handlar´ns sortiment?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vilka öppettider skulle passa Dig på vardagar och helger?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Är det någon eller några varor Du anser vara alltför dyra?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Har Du någon idé eller tips på vad som kan göras för att förbättra butiken?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Nu har Du chansen att vårstäda igen!!!

Välkommen till Loppmarknad på Sunnersta Folkets Hus

Lördagen den 3 maj kl 11-15
Hyr ett Loppisbord för 100 kr - Du behåller allt som Du säljer för

Servering
För information och bokning: Ring Åsa Fredriksson 0612/605 89
Arrangör: Boteåparlamentet
Du har möjlighet att rösta till
Boteåparlamentet i samband med Loppmarknaden

AV STINA KRAMSJÖ & HEIDI CARRON
Det var fem personer som var på ett plan som höll på att krascha. Men det fanns bara fyra fallskärmar. Den första var en jättekänd basketspelare i USA. Han sa: -Jag måste få en fallskärm, annars blir
alla mina fans jätteledsna. Så han tog en fallskärm och hoppade. Den andra var Bill Clintons fru. -Jag
är jätteviktig för USA och dessutom så ska jag bli USA:s första kvinnliga presiden, sa hon och tog en
fallskärm. Den tredje personen var George W Bush. -Jag är en väldigt viktig person för USA, för att
jag är president och så. Dessutom är jag världens smartaste man, sa han och tog en fallskärm och
hoppade. Kvar fanns en pojke på 12 år och påven. Påven sa: -Ta fallskärmen du, för att jag har ju levt
längre än du och du har ju nästan hela livet framför dig. -Men det behövs ju inte, sa pojken. Det finns
ju två fallskärmar kvar. Världens smartaste man tog min ryggsäck...
Lille Pelle och lille Erik satt och tittade i en läsebok, när Pelle plötsligt frågade:
-Vad är det för konstiga tecken längst ner på sidan?
-Jo, sa Erik, det är bokstäver för dom vuxna, som inte förstår vad bilderna föreställer.
Två gamla griniga damer satt på ett tåg och tjafsade om huruvida fönstret skulle vara öppet eller inte.
Den ena sa: -Om vi inte öppnar fönstret, så kvävs jag snart! -Ja, men om vi har det öppet, så får jag
lunginflammation! Den gamla mannen, som damerna delade kupé med, tröttnade snart på tjafset och
vände sig mot damerna och sa: -Ha det stängt en liten stund till, och öppna sen, så blir vi av med er båda.

Sagan om Ringen - Visste du att...
 Det gjordes 900 handgjorda rustningar till filmen
 Det tog 3 år att arbeta fram ett manus till filmen
 Det användes 900 km film till inspelningen
 Det gjordes 1600 latexfötter & öron till skådespelarna
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Om det är någon som vill vara med i Botebladets ungdomsredaktion så kontakta:
Stina Kramsjö 0612/605 49
Heidi Carron 0612/605 57
Benjamin Ronestjärna 0612/601 21

Julen passerade inte Botebygden obemärkt förbi
Lucia- och julfirandet i Botebygden skedde i parti och minut

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

F
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Traditionellt luciafirande hölls på Kalknäs skola. I
noll-ettans luciatåg gick bl.a. Joakim Strandberg,
Karl-Johan Höglund, Isak Ronestjärna, Johanna
Röding, Ola Hedberg, Sofia Granholm, Rebecka Ledin, Linnéa Skoglund Gold och Nina Johansson.
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De bänkade på Kalknäs skolas julfest fick även de
njuta av skolans luciatåg där bl.a. Martina Zetterblom Bergström och Johanna Röding agerade lucior.
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ebril aktivitet på många håll i Botebygden präglade årets julfirande och
Luciatågen avlöste varandra i en strid
ström. Det fanns med andra ord goda möjligheter för alla älskare av ljudet av små trippande barnafötter att få sitt lystmäte.
Luciamorgonens luciafirande på Kalknäs
skola är alltid en höjdare och brukar innebära startskottet för bygdens rika lucia- och
jultraditioner. För vad blir väl julen utan om
man inte får inleda den med att lyssna en
skara morgontrötta barns kraxande strupar!?
Luciafirandet i Boteå kyrka har också
blivit en tradition som verkar ha kommit för
att stanna. På kvällen, lördagen den 7 december, präglades kyrkorummet av en varm
och skön julstämning där givetvis luciatåget
var en av aftonens höjdpunkter. Efter samlingen inbjöd Boteå Röda Korskrets till trevligt samkväm och auktion i Sockenstugan.
Sista chansen för alla missbrukare av prasslande luciadräkter, hängande tomteluvor och
snavande barnafötter gavs på Kalknäs skolas
julfest den 19 december. Många föräldrar hade
tagit vara på chansen att för sista gången, innan all
luciakostymering förpassas i malgarderoben,
kommaochnjutaavsina barnsbidrag tilljulfirandet.
Till bygdens alla julförberedelser förtjänar
även Bettans julmarknad att nämnas.
Av Rolf Ronestjärna

Lisbeth och Kari Gustavsson bidrog till Luciafirandet i Boteå kyrka samlade en stor publik.
julmarknaden på Bettans Konferenscenter. Lucia för dagen var Marie Löfgren från Offer.
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Rut Altin i Undrom: Arbete,
det är det som är livet!
I Botebladets porträttserie har nu turen kommit till Rut Altin, en
person som torde vara en mycket välkänd profil i Botebygden

I

fjol fyllde Rut Altin 77 år. "Tiden går så fort. Ibland undrar man vart åren tagit vägen",
säger hon. Sedan maken Olle avled 1995 har Rut successivt trappat ner och avvecklat loppisoch auktionsverksamheten som de tillsammans drev fram till dess. I mitten av 80-talet köpte
makarna den tidigare Bygdegården, i samband med att sonen Sten-Olov tog över jordbruket. Då
var avsikten att riva huset och bygga ett bostadshus på platsen, men de kände ganska snart att det
var i för bra skick för att rivas. Så det blev köp av ett hus nere i Undrom i stället, där Rut fortfarande
bor. "Jag har sprungit på auktioner, ända sedan jag var barn och jag är väldigt intresserad
av gamla saker, både redskap, husgeråd och möbler", säger Rut. När hon föreslog maken att de
skulle börja med auktioner i Bygdegården var han till en början väldigt tveksam, men med lite kvinnlig list och övertalning fick hon honom att gå med på att försöka. Inför den första auktionen for paret till Långsele och köpte inventarier från en hel gård. Sedan rullade det bara på. Eftersom det alltid
blev grejor kvar efter auktionerna föll det sig naturligt att öppna loppis också. "Det var en rolig tid.
Vi for tillsammans runt till olika ställen och på andra auktioner och köpte upp saker", minns
Rut med ett stort leende. "Man lärde sej mer och mer, men det var mycket arbete också, med
al-la grejorna", säger hon. Under de första åren hade loppisen öppet under större delen av året,
utom mitt över kallaste vintern, och det kom mycket folk, både bybor, sommargäster och utsocknes. Vissa åkte stadigt hit ända från Härnösand, och det bidrog naturligtvis till att det blev mer liv
och rörelse i bygden.
Rut kom som 20-åring, tillsammans med sin familj, till våra trakter från Nätra i Nolaskogs.
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Hennes föräldrar drev jordbruk med diverse sidoverksamhet, som brukligt var på den tiden. Pappan var också finsnickare och tog även tidvis säsongsarbete som schåare på Köpmanholmen. Rut
var äldst av två syskon och efter avslutad 6-årig skolgång fick hon komma ut i arbete på olika
gårdar i bygden. "Jag ansågs duktig att jobba, och det var ju det vanliga att man började vid
12-13 årsåldern då", berättar hon. "Det var skurning både ute och inne och tvätt och jag
tyckte det var roligt att tjäna pengar", skrattar hon. Hon minns särskilt en kvinna som hon
arbetade åt och som nog var lite ovanlig för sin tid, eftersom hon var disponent på Kornsjösågen,
förutom att hon hade gård med djur och en hel del annat också. "Hon var så snäll och enkel och
hon såg att jag ville lära mej, så hon lärde mejatt göra ost. Jag gjorde två stora ostar och
sålde den ena, med bra betalt dessutom", berättar Rut. Under en sommar och en hel vinter arbetade Rut som kocka i en skogskoja i Norsjön, där timmerkörare från Botebygden låg förlagda.
Hon var då 18 år, och det var där hon träffade Olle. "Det var slitsamt och kallt ibland, och dessutom flera mil från byn, men det var bra förtjänst och det var roligt också", minns Rut leende.
Annars var det inte bara arbete och slit. Strax nedanför hemmet låg Kornsjön, en underbar sjö
med långa grunda sandstränder. Där ordnades simskola för barnen, vilket nog inte var så vanligt på
den tiden, så Rut kunde simma när hon började skolan. I slåttanna kunde man gå ner till sjön och bada när arbetsdagen var slut. På vintrarna åkte ungdomarna spark och skidor på sjön och man ordnade utflykter och tände stora eldar vid stranden. I byn Vik, där hon bodde, fanns också en stor
logebyggnad, där det hölls möten på lördagskvällarna och ofta ordnade ungdomarna sedan dans till
grammofon, när de äldre gått hem. "Ungdomen idag behöver kanske mer pengar för att roa
sej. På den tiden var det enklare nöjen och gemenskapen var det viktigaste. Det var kanske
det som gjorde att det gick fortare att bli bekant med någon då. Alla hade det ungefär likadant och man roade sej med enkla medel", fortsätter hon. Rut var också en sportig tjej, som ägnade sig både åt skidåkning och löpning, och hon fick till och med vara med och spela fotboll. Sedan
fanns ju också Bjästagården som, liksom många små nöjesställen runt om i landet, tog emot blivande storstjärnor som t ex Alice Babs. Rut minns att stjärnan fick lov att byta om i köket när hon
uppträdde där.
Efter ca ett år i Gårdnäs köpte Ruts föräldrar 1946 jordbruket i Undrom, som alltså numera
drivs av Sten-Olov. Rut hjälpte till hemma på gården med bl a handmjölkning av de 13 korna. 1953
gifte sig Rut och Olle, och hennes föräldrar byggde det hus som dottern Birgit nu bor i, och flyttade
dit. Därefter drev makarna jordbruket tillsammans med det åkeri som Olle byggde upp från en vedbil till flera lastbilar och entreprenadmaskiner. Numera drivs, som bekant,
den verksamheten av sonen Per-Erik. Rut ser tillbaka på tiden med hårt
arbete i jordbruket, med
hushållet och barnen och
med maken som körde
natt och dag, med övervägande positiva minnen.
Som mest var det 20
kor i ladugården och Rut
lärde sig även köra traktorn som köptes in så småningom. Det var nödvändigt, eftersom Olle ofta Rut Altin kan se tillbaka på ett rikt liv med många glädjeämnen.
låg ute på körningar och sådd och skörd är sånt som måste anpassas till vädret. Rut känner sig
tacksam för den hjälp de fick, både av föräldrar och snälla grannar när det knep.
forts. nästa sida
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Rut beskriver sig själv som en viljestark person, som kan ge svar på tal om det behövs. "Man
har fått lära sej att kämpa och inte ge sej", säger hon. "Olle var suverän!", säger hon med ett
leende. "Han var så lugn och blev aldrig elak, som jag kan bli ibland", skrattar hon. Rut tycker
det är viktigt att kunna glädja sig åt de saker man arbetat för att kunna skaffa sig och hon minns särskilt den glädje hon kände över det första kylskåpet. "Jag kunde sitta och bara titta på det, så
fint tyckte jag det var", skrattar hon. Ibland tycker hon det blir lite för lugnt som pensionär och
understryker att det är bäst när man kan hålla på och arbeta. "Då är det roligt", säger hon med eftertryck.
Inför våren hoppas Rut att hon känner sig så pass kry att hon kan ta sina promenader och åka
med bilen och hälsa på släkt och vänner. Sommarens PRO-resa vill hon inte heller missa. Hon
tycker det är viktigt att hålla sig igång och följa med sin tid så gott man kan. "Då håller man sej klar
i huvudet också", menar hon. Kontakten med barnen och barnbarnen, som alltid ställer upp när
det behövs, sätter hon stort värde på. Att läsa böcker, all slags skönlitteratur och även deckare, är
en av hennes hobbys och ingen ska tro att hon missar en enda skidtävling som sänds i TV. Då är det
högtidsstund hemma hos Rut Altin.
Av Viveca Svedjeland-Nottberg

Kontor för södra delen av Botniabanan öppnas i Kalknäs
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huset kommer det att finnas kontorsplats för
sju personer och ett långtidskontrakt har
tecknats med husägaren.
Samtliga järnvägsplaner för sträckan Nyland Örnsköldsvik har nu fastställts och vunnit laga
kraft och under 2003 kommer bygget att påbörjas på den 5 mil långa sträckan mellan Ångermanälven och Nätraån. Under året räknar Ken- Futurumhuset i Kalknäs kommer få nya hyresgäster.
neth Nordstrand, som är projektledare och ansvarig för södra
delprojektet, med att 80 % av byggentreprenaderna kommer att
starta. Mark- och tunnelarbeten kommer att pågå till 2006, då
räls ska läggas och elförsörjning, signalsystem och telekommunikation installeras. Vid älven kommer Botniabanan att knytas ihop
med Ådalsbanan, som också kommer att rustas upp för att klara
trafik av höghastighetståg.
Vi kan alltså räkna med en hel del liv och rörelse i bygden under
några år framåt. För hela järnvägsprojektet räknar man med att
drygt 10 000 årsarbetare kommer att vara direkt sysselsatta och
man beräknar dessutom att kringsysselsättningen, som t ex underhåll och reparationer av maskiner, logi för personal, bensin- Elektriker Anders Grundberg i arbete.
försäljning, dagligvaruförsäljning och matservering kommer att uppgå till ca 5 000 årsarbeten. Massor av folk kommer att behövas t ex 400 maskinförare, 300 yrkesförare, 200 bergarbetare, 150
mätningspersonal m m. AF Botnia kommer att ha en egen hemsida på internet, där man har möjlighet att
anmäla intresse för att jobba med Botniabanan.
Av Viveca Svedjeland-Nottberg
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Nu rustas det s k Futurumhuset upp för fullt,
för att inom några veckor vara inflyttningsklart för den personal som skall leda arbetet
med den sydligaste delen av Botniabanan

Björkå Samhällsförening ansvarar för skötseln av Rixdan
Björkå samhällsförening har en viktig huvuduppgift – att ta hand om samlingslokalen Rixdan
och se till så att den underhålls och fungerar som en träffpunkt för bygdens sociala aktiviteter

A
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nders Bergman,
som är ordförande i samhällsföreningen, säger: –Det är
en viktig uppgift som vi
försöker lösa så gott det
går med ideella arbetsinsatser och bidrag från
det allmänna i form av
kommunala bidrag och
regleringsmedel. Vi har
precis reparerat toaletterna efter en stor vattenskada förra vintern och är nu
nästan klara med köket,
som också var i stort behov av upprustning. I Val- Rixdan har nyligen genomgått en omfattande renovering efter en vattenskada.
borg blir det sedvanlig samling kring elden och till invigningen av det nya köket har vi planerat ett
kalas.
Samhällsföreningen har ett 80-tal medlemmar, vilket är ett mått på
den betydelse den haft genom åren, men många medlemmar är äldre
och kan av olika skäl inte delta i de gemensamma aktiviteterna. De aktiva träffas dock med jämna mellanrum, vårstädar ute och inne, fräschar upp där det behövs och underhåller byggnaden.
Att det finns en samlingslokal i byn är uppskattat och förutom de lite
större, traditionella sammankomsterna används lokalen för mindre fester och aktiviteter för de yngre, till exempel innebandy och disco.
I övrigt har samhällsföreningen inte några programlagda verksamheter, framhåller Anders Bergman, och behovet av en plattform för mera
samhällsinriktade lokala diskussioner tillgodoses ju bland annat genom
Boteåparlamentet, som också har Björkå inom sitt revir. En ledamot
av samhällsföreningens styrelse, Annica Svensson, har också varit med- Anders Bergman är ordförande
i Björkå Samhällsförening.
lem av Parlamentet.
Stig Svensson hade affär i Björkå fram till slutet av 70-talet, då han övergick till annan verksamhet. Idag är han pensionär. Han var i många år ordförande i samhällsföreningen. –Föreningen kom
till på 60-talet för att förvalta den möteslokal som ställdes till förfogande av dåvarande Björkåbolaget. Efter några år fick föreningen överta ägandet av byggnaden, berättar Stig.
Hur kom då byggnaden med möteslokalen att kallas Rixdan? Stig Svensson är inte säker på att
historien bakom namnet är alldeles sann, men så här påstås det i alla fall: På 40-talet eller så var
byggnaden en bostadskasern för arbetarfamiljer på Björkåbruk. Längs en lång korridor låg flera
små lägenheter på ömse sidor. I korridoren träffades fruarna emellanåt för prat och överläggningar
– och folkhumorn skulle för evigt ha skrivit in namnet Rixdan i hävderna.
Av Jan Eklund
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Telefonväxeln i Undrom har förmedlat många kontakter under åren
I Botebladets serie om
gamla byggnader i Boteå
har det den här gången
blivit dags för den gamla
telefonväxeln i Undrom
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är telefonen kom
till Boteå i slutet
av 1800-talet
placerades växelstationen
först i ett hus vid Kyrkvägen för att senare hamna i Undrom i det hus som
- trots att den manuellt betjänade telefonstationen
ersattes av en automat- Idag huserar familjen Mikael Holmsten i huset som tidigare inrymde telefonväxeln.
växel för närmare femtio år sedan - fortfarande kallas "Växeln" i folkmun. I Botebladets anspråkslösa miniserie om intressanta hus i trakten vill jag den här gången presentera några data om Växeln.
Jag är själv inflyttad och har inga egna minnen av telefonväxeln, men genom vänligt tillmötesgående
från olika uppgiftslämnare på orten har jag försökt pussla ihop en enkel proveniens.
År 1897 drogs telefonledningen från Nyland till Undrom och den första telefonväxeln placerades i det hus vid Kyrkvägen som i dag ägs av familjen Rolf och Maggan Svensson. Uppgifterna
om den första växelstationen är knappa, men föreståndare skall ha varit Teresia Isberg, som på
1920-talet efterträddes av Terese Nyberg. På 30-talet flyttades växeln till det hus i Undrom där den
sedan blev kvar fram till automatiseringen på 50talet. Huset har möjligen uppförts (eller byggts till)
1889; detta årtal finns hur som helst inhugget i en
väggstock. Ägorna var avstyckade från en större,
intilliggande fastighet och kallades Smällsgärdan.
Jag har inte lyckats spåra ursprunget till eller betydelsen av detta gårdsnamn, men kanske någon av Botebladets läsare vet mer. Föreståndare för den nya
växelstationen var 1932-1955 Hilda Sjödin, gift med
John Sjödin som hade affär i Grillom. Bland dem
som arbetat i växeln under årens lopp kan nämnas
Ingrid Nilsson, Eva Sjöström och Gerd Wiklund.
En Boteåbo som särskilt minns växeln är Gunn
Östlundh, Valla, som själv arbetade där som telefonist 1940-41. -Jag hade precis blivit konfirmerad och slutat skolan när jag fick anställning som telefonist i växeln, berättar Gunn. Egentligen skulle
man ha fyllt sexton för att få arbeta där, men jag fick dispens. Det var ett intressant men ganska
stressigt jobb, minns Gunn. Växeln låg en trappa upp och där fanns också personalbostad. Man turades om i skift så att en telefonist alltid var i tjänst eller hade jour, så stationen var bemannad dygnet
runt. Dagarna kunde vara stressiga och det gällde att hitta rätt bland alla linjerna på det manuella
växelbordet. Det var namn- och nummeranrop som gällde och det krävdes god personkännedom
för att koppla rätt ibland. I regel var de som ringde glada och trevliga, men Gunn minns en och annan

som hade bestämda synpunkter på fröken i växeln om de inte fick svar och de var inte alltid så snälla
i tilltalet. Nätterna var lugnare och hade man tur kunde man få uppleva något så sällsynt som att få
se en Nattens drottning blomma! För en ung flicka blev dock jobbet på växelstationen så småningom för stillasittande och instängt, så Gunn gick tillbaka till lantbruket igen.
Författaren Bertil Malmberg (född i Härnösand 1889, ledamot av Svenska akademin, död
1958; författare till bl a Åke och hans värld, som är hans kanske allmänt mest kända men inte främsta verk - han var framförallt diktare och essäist) var en av dem som hade tidig anknytning till huset
eftersom han i sin ungdom tillbringade somrar där hos sina fastrar. Den uppgiften - liksom andra som
rör huset och dess historia - har jag fått av Sigge Bodin.
Redan under tiden som telefonväxelstation fungerade huset delvis som bostad, först åt skräddarmästaren Jonke Hällström och sedan under många år åt barnmorskan Linnea Sundberg-Eriksson, som de sista åren hade huset som sommarbostad. 1955 automatiserades telefonväxeln och
inrymdes i en automatstation ett stycke därifrån. En epok i telefonins historia gick i graven. Utvecklingen har därefter gått allt snabbare och snart är både telefonlinjer och automatstationer ett minne
blott, precis som det manuella växelbordet; 3G-master, satelliter, mobiltelefoner och telefoni via internet tar över. 1978 övertogs fastigheten av Lars Ehrnström och Viveca Svedjeland och det var
de som introducerade namnet Säterhagen, som därefter blev den officiella bostadsadressen - även
om ''Växeln'' fortfarande är det namn som lever vidare i traditionen. De nuvarande ägarna är familjen Mikael Holmsten - Catarina Kristoffersson som övertog huset 1997.
Som avslutning på den här lilla historiken vill jag vidarebefordra Sigge Bodins notering att den
första abonnenten - alltså med telefonnummer 1 - var Sjöströms på Solberg. Och nummer 4 innehas fortfarande av affären (f d Konsum, numera Handlar´n) i Undrom. Skulle något av de ovan
nämnda namnen eller årtalen hamnat fel är det jag som misstagit mig och inte mina olika sagesmän,
som skall ha stort tack för hjälpen.
Av Jan Eklund

En hel del människor väljer
att slå sig ned i Botebygden
Boteåparlamentet hälsar de nyinflyttade välkommen med välkomstpåsar

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

A

llt fler börjar få upp ögonen för
hur fantastiskt det är att bo i
Botebygden och under 2002
flyttade faktiskt ca 20 personer till Boteå.
En av dessa var Ammi Gottfridsson,
som kom inflyttande ifrån Morgongåva i
Västmanland.
Ammi, som slagit sig ned i Undrom, har
redan börjat finna sig tillrätta i bygden.
Boteåparlamentet har för vana att överlämna en liten inflyttningsgåva, i form av
en välkomstpåse, till alla nyinflyttade.
Förutom ett antal informationsfoldrar om
kommunen innehåller påsen även ett årskort hos Högforsåns Intresseförening,
en inträdesbiljett till Dannerotravet, erbjudanden om en gratis biltvätt hos OK i
Parlamentets välkomstpåse innehåller en hel del smått och gott. Sollefteå, en present hos Husqvarna Christer i Sollefteå och likaså en present hos Handlar´n i Undrom.
Av Rolf Ronestjärna
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Undroms IF firar 70-årsjubileum under 2003
Sigge Bodin, en av föreningens eldsjälar, har försökt att skapa en historik av Undroms
IF:s digra historia. Del 1 av denna historik publiceras i detta nummer av Botebladet.

U

IF bildades den 16 april 1933 på Skogsblommans lokal i
Undrom, dåtidens populära dansställe i Ådalen. Initiativtagare var Sven Bergström och Sigurd Bodin Första
styrelsen bestod av Nils Åkerstedt ordf. Sven Bergström kassör,
Johan Nygren sekreterare samt Vilhelm Lundgren och Sigurd Bodin. Första uppdraget för kassören var att kvittera ut 50 kr, en gåva från Skidklubben Enig i Undrom. Fotboll blev och har varit huvudsporten för UIF genom åren med skidåkning, friidrott och övriga idrotter livaktiga under vissa perioder. Första fotbollsplanen
låg vid Lundgrens café i Solum. Lagledare och lagkapten från
starten var Sven Bergström. Andra ”kändisar” från den här tiden
var Adolf Nordlander, Tage Ulander och Nisse Frölander i Fanom,
farfar till en större ”kändis” simmaren Lars Frölander.
UIF startade med seriespel och medlemskap i Ångermanlands
Fotbollsförbund, ÅFF 1935. Spel i Nedre Ådalsserien division 6.
Deltagande lag Björkå, Forsed, Lavallen, Styrnäs, Kyrkdal och
Undrom. Seriespelet fortsatte 1936-37 men sedan blev det uppehåll t.o.m. 1942 på grund av krigsutbrottet och inkallelserna och
inställt seriespel 1940-41. 1938 flyttade man och anlade fotbollsplan i centrala Undrom på frökens Sjödins mark
cirka 100 m bakom nuvarande Dagis. Planen ”gammplan” hade måtten 45 x 85 m och saknade omklädningsrum
och andra nu självklara utrymmen. Kassan var knapp på den här tiden och basarerna på Skogsblomman fick hjälpa upp ekonomin. Sedan var det att cykla, ta älvbåten eller tåget till bortamatcherna.
Under de första åren skaffade föreningen en kula, en diskus och ett spjut för friidrottsträning. Framgångsrik
Tiokampare var Ragnar Gradin, tävlande för Sollefteå GIF. Skidåkning kom på programmet 1938, när SK Enig
lades ner. Förutom SK Enig hade Gålsjö SK haft skidverksamhet redan på 20-talet. Bästa åkare var Alfred Dahlin
DM 50 km, Johan de Wall JDM, Oskar Dahlin, David Uhlin och Harry Bodin. 1939 vann Göte Dahlin JDM då
tävlande för Styrnäs IK. Han spåddes då bli en ny Elis Viklund. Skidåkning på 30-40-talet var något som utövades av alla. Det var skol- och logetävlingar för de yngre och byalagsstafetten och distriktstävlingar i närområdet för de äldre. Byalagsstafetten var mycket populär och kunde samla 30-40 lag på startlinjen. Varje lag bestod
av tre åkare som tillsammans skulle uppnå minst 100 år. Publikfester både under tävlingen och på prisutdelningen
på kvällen. De bättre åkarna kunde delta i större distriktstävlingar och bäste åkare i UIF på 40-talet var Rune
Törnlund. Han bidrog verksamt till att UIF hemförde Björksjöåttans vandringspris. På 50-talet minskade intresset markant och bäste åkare var Sigge Bodin tävlande några år för Björkådalen. Sigge Bodin är nog den förste
åkaren från Boteå som åkt Vasaloppet, året var 1955. Kapten Hedberg, Björkå AB bekostade resa och startavgift.
Bandy spelades så fort isarna lagt sig på älven och tjärnar under 30- 40- & 50-talet. Det var i regel uppdelning
av lag vid varje tillfälle och matcher mellan byarna. UIF beslöt dock att delta med ett lag i seriespel 1947. Br. Åhlin
plogade upp en plan på älven utanför kajen och spelet kunde börja. Nu var inte spelet mycket att hurra för utan
UIF blev strykpojkar i serien och seriespelet avslutades efter 2 år. Motståndare var bl.a. Sandslån B, Bollsta,
Skog och Nordingrå. Bandylaget var i stort sett identiskt med fotbollslaget.
UIF återupptog seriespel i fotboll 1943, nu i Nedre Centralserien division 6. Nu lyckades man bättre, 2:a i
serien både 1943 och 1944. 1944 blev det en avgörande seriefinal mot arvsfienden Björkå på hemmaplan. Stor
publik och Björkå vann med 2-0. Detta trots att Sven Hällström i UIF vann hejaklacksmatchen. Samma år förlust
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Så var det dags för invigning av Bohedsvallen sommaren 1952. Hälsningstal av Ragnar Gradin och invigningstal av ÅIF:s ordförande Ture Widerström. Match mot Kramfors, dåtidens ledande lag i distriktet, inför en
publik på 400 personer. Ledning med 1-0 men slutresultatet 1-5. 1953 var det dags för 20-årsjubileum på Sunnersta
Folkets Hus med närvaro av representanter för ÅIF och ÅFF. Styrelsen bestod av Ragnar Gradin ordf. Nisse
Nilsson kassör, Stig Agrell sekreterare samt Pelle Fahlén och Sigge Bodin. De närmaste åren blev en av de bästa
perioderna i UIF.s fotbollshistoria. 2:a plats i serien division 6, 1954 efter Lugnvik och seger 1955 med avancemang till division 5, Södra Ångermanlandsserien. Det resulterade i en 7:e plats av tio
lag 1956. Platsen hängde dock på ett hår,
för UIF måste vinna sista matchen mot serieledarna Backe för att kontraktet skulle räddas. Allt pekade utför för UIF för Backe tog
ledningen med 3-0. Men nu trädde Bertil
Sollander in i handlingen och nickade in tre
hörnor på raken. Slutligen vann UIF med
4-3 och klarade kontraktet på Lugnviks bekostnad. Händelsen så pass unik att den
omnämns i Fotbollsboken. Bästa placeUndrom IF:s A-lag från 1951
ringen en 5:e plats 1957 och en 8:e plats
och nedflyttning 1958. Under dom här åren
hade UIF också B-lag i seriespel och pojklag. Inte ovanligt med 200 åskådare på hemmamatcherna. Det gav klirr i kassan, men
man arrangerade också logdanser på Ragnar Gradins loge vilka gick väldigt bra. En
lördagsnatt cyklade kassören Nisse Nilsson hem med 30 000 kr på pakethållaren.
Sluttabell division VI 1955.
av Sigge Bodin

ARKIVBILD

med 6-5 borta mot Sollefteå Giffarna i cupen. 1945 gjorde UIF en av dom bästa matcherna man minns från den här
tiden. Vinst hemma i cupen med 5-3 mot Sandvikarna, som sedan gick upp i 3:an. Sedan vinst med 3-1 mot
Sandslån och en 3:e plats i serien samma år. 1946 deltog UIF första gången i Stora DM men fick respass i första
matchen mot blivande DM-mästarna Kramfors med 8-0. 1948 överflyttades man till Övre Centralserien med en
3:e plats som resultat. Åke Agrell hade nu spelat center några år, en av dom största talangerna som UIF fått fram.
Kanonskytt som sedan gick till Kramfors och Sollefteå och direkt in i landskapslaget. Stor Grabb. 1949 tillbaka
igen i Nedre Centralserien nu div. 6. Många lag hade tillkommit så nu fanns även division 7. Nu började den
bästa perioden i ÅFF:s historia. Topplag i Ådalen och Öviksområdet och antalsmässigt de flesta. I UIF:s närområde lag i Björkå, Offer, Styrnäs, Sandslån A o B-lag, Nyland och Prästmon. 1950 ett nytt försök i stora DM, men
nu stötte man igen på de blivande DM-mästarna. Denna gång Sollefteå, stryk med 7-1. I division 7 gjorde Offer
debut detta år men det blev 0 poäng. Vann gjorde Björkå och Styrnäs blev 3:a.
1951 var sista året UIF spelade på ”gammplan”. Kuriosa i sammanhanget är att ”gammplan” var lika känd som
spelhåla för kortspel som för fotboll. Där kunde vara 3-4 kortgäng i gång samtidigt med ”rams” och poker. Allt
från 1-kronas för proffsen till 5-öres för småpojkarna. Dess bättre tog det slut i och med att Bohedsvallen byggdes. 1947 erhöll UIF mark av kommunen för anläggning av en ny idrottsplats i Kalknäs. Projektering gjordes men
planerna sköts på framtiden av ekonomiska skäl. När arrendet på ”gammplan” som varit gratis, sades upp blev
läget dock akut. Under ordförande Ragnar Gradins ledning lyckades man förvärva ett markområde på Kalknäsmon, Bohed 1:1 för 3000 kr. Byggandet av den nya idrottsplatsen kunde sätta i gång. Rudolf Altin avvägde och
satte ut, Göte Dahlin stod för markplaneringen med sin Caterpillar, br. Åhlin körde matjord och medlemmarna
stod för det manuella arbetet. Bidrag till byggandet erhölls av Björkå AB med 3000 kr, Boteå kommun 2000 kr och
av Riksidrottsförbundet med 2500 kr, vilket bidrog till genomförandet av projektet.
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GRRR!!!
Det är en strålande vinterdag med det mest bedårande solsken. Botebladets utsände är ute
och promenerar när han får se en hund stå vid vägkanten och titta in mot skogen. Det är
Hubert, Arga Gubbens hund. Hubert viftar frenetiskt påsvansen när han fårsyn påreportern
i fråga, men de mest fasansfulla morrningar stör friden. Efter en stundinser jagdock att det
inte ärhunden sommorrar. Jag tittar migomkring och så får jag syn på honomdärhan
sitter i solen med ryggen mot en trädstam. Halsen vibrerar, dova ljud tränger fram
mellande sammanpressade läpparna. Han hållerett papper ihanden.
BB: Goddag! Vackert väder idag. AG: Grrrr… Jaså, det är redaktörn som är
ute och förlustar sej. Vädret? Jag skiter väl i vädret. Jag har råd att köpa ändamålsenliga kläder. Ja, jag hade i alla fall, innan skattemyndigheten började
konstra. Titta här! Förfrågan, va! Ej styrkta med kvitton…saknar grund…inte avdragsgillt…om ni inte inom fjorton
dagar inkommit med godtagbar förklaring…skattetillägg!!! Jag tror jag…Grrrrrrrrrrr. (Gubben blir alldeles blålila i ansiktet och han ser ut som om han ska explodera.) BB: Se här, jag har några huvudvärkstabletter, lite nervlugnande och
några kapslar magsårsmedicin (jag hade lovat farfar att fara till apoteket med gammal överbliven medicin) får det vara
lite? En halstablett och en mintkola ser jag också att jag har. (Gubben tuggar i sig alltihop och efter en stund ser han nästan normal ut.) BB: Vad står på? AG: Står på, jo, det skall jag säga redaktörn att nu går skam på torra land. Skattemyndigheten har haft fräckheten att ifrågasätta några små avdrag jag yrkat i min deklaration. BB: Hur små, om jag får
fråga? AG: Nej, det får du inte! Men det var ynka 200 000 kronor om ni nu prompt måste veta. Kostnader jag haftför mina
inkomsters förvärvande och ingenting som Skattemyndigheten skall lägga näsan i blöt över. BB: Ja, men det får väl alla
göra? AG: Ja, just det! Det får alla, men inte jag. Bara för att det saknas några kvitton och att jag inte exakt på öret kommer
ihåg vad alla taxiresor kostat. Titta här bara, när jag åkte taxi till Rovaniemi över en helg, bara för att titta lite på tomtelandet, ja, kommunen betalade förstås, jag är ju kommunal jultomte, hotell och mat och hela medevitten, men när jag skall
yrka avdrag, ja, då börjar Skattemyndigheten svamla om kvitton. Fråga kommunen för höge farao, hur skall jag kunna
veta? BB: Men om kommunen betalat? AG: Ska ni nu också börja? Som om det inte räcker med dom här pekuniära
pedanterna. Jag utgör en symbol i min roll som tomte och dessutom har jag tagit initiativet till en medborgarrörelse för
skattemoralens bevarande, så jag vill inte veta av några illvilliga påhopp från förnumstiga tidningsredaktörer. Skattemoralens bevarare inser min betydelse och styrelsen skulle inte drömma om att ifrågasätta nånting. BB: Men medlemmarna då? AG: Ja, där har ni en poäng förstås. Alla kan ju inte vara lika insatta i skattemoralens irrgångar. Jag får göra
en analys av läget och se om det finns anledning till oro. BB: Ni tror inte att ni kan bli avsatt? AG: Avsatt? Jag? Tror
redaktörn att någon avsätter mej? Jag bestämmer minsann själv när jag avgår…och nu avgår jag! Eller snart i alla fall,
vi får se, men jag kommer tillbaka, var så säker. En person som jag kommer alltid tillbaka, jajamensan. Det skulle behövas
minst två för att ersätta mej, johodå, och förresten så har vi snart ett nytt taxeringsår, så det så.
Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...
OM SÅ ÄR
FALLET, BORDE DET
VÄL VA VIKTIGT ATT
MAN VÄLJER RÄTT
REGISSÖR...

DET SÄGS
ATT ENS LIV SPELAS UPP SOM EN
FILM NÄR MAN
DÖR...
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Av Rolf Ronestjärna, Undrom

SVENSKA KYRKAN I BOTEÅ, ÖVERLÄNNÄS
& SÅNGA hälsar välkommen till följande gudstjänster & sammankomster
Tors 20/3 19.00 Sockenstugan Boteå
Sön 23/3 11.00 Sockenstugan Boteå
15.00 Gårdnäs
Tors 27/3 14.00 Vallänge
Sön 30/3 13.00 Överlännäs församl.hem
19.00 Sånga kyrka
Sön 6/4 11.00 Sockenstugan Boteå
13.00 Församlingsh. Sånga
Tis 8/4 19.00 Sockenstugan Boteå
Tors 10/4 14.00 Vallänge
Sön 13/4 11.00 Boteå kyrka
13.00 Överlännäs kyrka
Tors 17/4 14.00 Vallänge
19.00 Boteå kyrka
Fre 18/4 15.00 Överlännäs kyrka
Sön 20/4 11.00 Boteå kyrka
13.00 Sånga kyrka
Sön 27/4 15.00 Gårdnäs
Sön 4/5 11.00 Boteå kyrka
13.00 Överlännäs kyrka
14.00 Vallänge
Tors 8/5 14.00 Vallänge
Sön 11/5 11.00 Boteå kyrka
Sön 18/5 11.00 Boteå kyrka
13.00 Sånga kyrka
19.00 Boteå kyrka
Tors 22/5 14.00 Vallänge
Sön 25/5 13.00 Överlännäs kyrka
Lör 31/5 11.00 Boteå kyrka
Sön 1/6 11.00 Boteå kyrka
13.00 Sånga kyrka

Församlingsafton/Öresmöte - Kyrkoherde P. Forsberg svarar på frågor, förtäring
Söndagsgudstjänst - Barnkören medverkar, kyrkkaffe Stöndar byalag
Gudstjänst - Lutherkafé, Non-Stopkören medverkar
Andakt
Söndagsmässa - Kyrkkaffe
Församlingsafton - Allsångsafton m. Björkå PRO-kör, NonStopkören
Söndagsmässa - Kyrkkaffe Golva/Västerhällan byalag
Söndagsmässa - Kyrkkaffe
Församlingsafton/Öresmöte - Boteåkören sjunger om Kärleken, fika
Andakt
Familjegudstjänst - Barnkören medverkar
ställt
n
i
n
g
Söndagsgudstjänst
Vid re
Andakt
Skärtorsdagsmässa
Långfredagsgudstjänst
Högmässa - Boteå kyrkokör medverkar
Högmässogudstjänst
Gudstjänst
Söndagsgudstjänst
Högmässa
Söndagsgudstjänst - Non-Stopkören medverkar, kyrkkaffe
Andakt
Söndagsmässa - Besök av Gullänget PRO-kör, kyrkkaffe
Högmässa
Högmässa
Musik i vårkväll - Boteåkören, mfl medverkande, sallad
Nattvardsgudstjänst
Söndagsgudstjänst
Konfirmationsgudstjänst
Högmässa
Söndagsgudstjänst - De Äldres dag

VARMT VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNSTER OCH ANDRA EVENEMANG!
HÅLL UTKIK EFTER AFFISCHERING VID HANDLAR´N!

PASTORATETS KÖRER GER GOSPELKONSERT LÖR 29/4
I SOLLEFTEÅ KYRKA KL 18.00. SÖN 30/4 MEDVERKAR KÖRERNA VID GOSPELGUDSTJÄNST I MULTRÅ KYRKA KL 15.00

 0612/604 35
VÄLKOMMEN TILL BIBLIOTEKET BOKÅRET 2003
Öppettider:
Tisdagar 15-17
Kassettband nr.7 saknas i
Onsdagar 11-13
Harry Potter och De Vises Sten
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HÖGFORSÅNS INTRESSEFÖRENING INFORMERAR
För andra året i rad har vi planterat stor röding i Brustjärn. Så nu
finns även möjlighet till isfiske av röding. Vi har också fyllt på med
öring i Hustjärn och Svarttjärn. Sedan år 2000 har vi till nu planterat fisk för 50 000 kr i dessa 3 tjärnar. Vi har även under flera år
planterat havsöring i Högforsåns vattensystem.
Högforsåns Intresseförening arrenderar allt fiskevatten av Boteå
fvo. Det är cirka 20 st sjöar/tjärnar och ett antal åar och bäckar.
På följande ställen finns det fiskekort att köpa:
Handlar´n i Undrom
mån-fre. 10-18 lörd. 10-13
Stefan Andersson, Kalknäs 0612/60 445
070/3640592
Dan Andersson, Offer
0612/60 518
070/6385946
Alf Stenström, Kalknäs
0612/604 29
070/3004265
Tommy Hellström, Offer
0612/600 17
070/3958007
Roger Bolin, Stöndar
0612/605 16
070/5855787
Stieg Johansson, Undrom
070/2275152
Anders Öhlund
0612/604 13

LÖRDAGEN DEN 3 MAJ i GYMNASTIKSALEN på KALKNÄS SKOLA
INLÄMNING AV MÄRKTA KLÄDER OCH SAKER, T EX VIDEOFILMER, SPEL, IDROTTSUTRUSTNING O S V FRÅN KL 9.00
FÖRSÄLJNING MELLAN KL 11.00- 14.00
VÄL MÖTT ÖNSKAR
FÖRÄLDRARÅDET PÅ BLÅKLOCKANS FÖRSKOLA

VÄLKOMMEN ATT FIRA VALBORG
30 april kl 19 på Rixdan i Björkåbruk
¤ KORVGRILLNING ¤ LOTTERI ¤ ALLSÅNG ¤ SÅNGUPPTRÄDANDE AV
FILADELFIA ¤ BRASA & FYRVERKERI ¤ VAL TILL BOTEÅPARLAMENTET

Arrangör: Björkå Samhällsförening
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VÄLKOMMEN TILL UNDROMS EGEN MAJBRASA
30 april kl 19.30 (där brasan blir placerad)
¤ BRASA ¤ FÖRSÄLJNING AV FIKA
¤ GODISUTDELNING ¤ VAL TILL BOTEÅPARLAMENTET

Arrangör: Undroms IF & Hästbruk i Boteå

ÅRSMÖTE 16 APRIL KL 19 på KALKNÄS SKOLA
- Årsmötet äger rum på dagen 70 år efter föreningens bildande -

Storgatan 27 · 870 52 Nyland
Tel: 0612 - 221 80

Erbjudandet gäller så
länge lagret räcker!

Begonia 50kr/st
3 st för 100kr
Lyckliga Lotta 40kr/st
3 st för 100kr

Ring, så hjälper vi till att
beskära Era fruktträd!

Stereo
T V 28”
g
Samsun
4275 kr

Video
Samsung
1395 kr

Öppettider:
Mån-fre: 9.00- 7.30
Lörd: 9.00-12.00

Reparation och försäljning av
TV - Video - Stereo - Satellit

Öppettider:
Vardagar: 9.00 - 18.00
Lördag: 9.00 - 12.00
E-post: sunes.tvservice@swipnet.se

Datorkomponenter tas hem på beställning - Leveranstid ca 3 dagar
Fågelvägen 2 E
870 52 Nyland
Tel: 0612 - 229 61
070 - 643 46 79
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Framkalla
Din film från

69:Bli VIP-kund
Kom in så
berättar vi mer

Vi framkallar
även på en timme

Familje
Porträtt
Fotografera hela
familjen hos oss.
Tag med annonsen
när Ni beställer tid
så bjuder vi på en
förstoring värde

295:Gäller hela 2003
och kan EJ kombineras
med andra erbjudande

Öppettider
Mån-Fre: 9.30-18.00
Lörd: 10.00-13.00
Tel: 0620-105 66
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DropIn
PasskörkortId-foto
utan
tidsbeställning
Vi retuscherar
gamla skadade
bilder,
såväl svartvita
som färgbilder.
Har Ni inga
negativ kan vi
ändå göra
förstoringar.

den enda riktiga
fotoaffären i Sollefteå

Den lilla lanthandeln med bred service
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D

et är måndag kväll. Jag sitter och begrundar det avsnitt av Solbacken
avd. E, som jag nyss har sett på TV. Det är svårt att lämna serien och
lägga avsnittet bakom sig. Precis som det mesta som Carin Mannheimer gör så manar
det till eftertanke. Solbacken avd. E leder till många funderingar och ett stort mått vemod.
Vi använder ofta lite vårdslöst uttrycket ”vardagens tristess”. Men vad menar vi egentligen
med det? Är det ett positivt uttryck som innebär att vi tacksamt noterar att allt är som
det ska...eller betyder det att vi har fastnat i rutiner som vi inte trivs med, men som vi heller inte har mod eller kraft att göra något åt? Hur det än är med det har vi anledning att
vara tacksamma så länge vi själva kan välja våra egna rutiner och inrätta vardagen efter
våra behov och önskningar. Det som jag upplever mest uppslitande med Solbacken avd. E är
att se hur dessa äldre människor mister sin identitet på grund av sin oförmåga att klara sin
vardag själv. De behöver hjälp med olika saker som gör att de blir beroende av den personal som finns tillhands. De har också att inrätta sitt liv efter de rutiner personalen är organiserade för att klara. Personal som menar så väl, men som många gånger är både trötta
och uttråkade. Personal som har fastnat i rutiner och kanske inte längre orkar känna empati
eller kan se vilken betydelse deras bemötande har för de enskilda människornas livskvalitet. Personal som ofta ska ersätta både vänner och familj, ibland för att dessa inte längre
finns i livet, men ibland också för att alla vi andra har så fullt upp med våra egna liv och
alltför själviskt använder vår tid som vi finner intressant, utan tanke på någon annan än oss
själva. Personal vars viktiga arbete har tagits mer eller mindre för givet och som inte alls
får den uppskattning i samhället som de så väl förtjänar. Nåväl, nu har jag fått skriva och
avlasta mig de starka känslor jag känner och även känslan av maktlöshet. Samtidigt blir vi
påminda om det egna ansvaret att ta vara på våra liv så länge vi har möjlighet.
Det finns andra saker som också oroar mig, t ex att vi håller på att slarva bort barnen, vår
framtid. Så många rapporter som har kommit med samma budskap: barnen mår inte bra i
dagens moderna samhälle. Stressade barn, bokstavsbarn, barn med behov av särskilt stöd
ökar, mobbning som leder till stora tragedier, för stora grupper på dagis och fritids och
för lite vuxna. Är det för att vi har lärt oss att upptäcka problemen som gör att det upplevs vara många barn som har behov av särskilt stöd...eller vad gör vi för fel? Jag tror att
vi har anledning att ställa oss den frågan och börja tänka ut något annat sätt, förstå vad vi
måste göra för att förhindra att utvecklingen fortsätter.
Eller t ex att i vår civiliserade värld måste uppleva hur man strategiskt planerar att starta
krig, inför hela världens ögon. Nog borde väl alla av tidigare erfarenheter ha lärt sig att
krig och våld inte är någon lösning på någonting!
Nu har jag lättat mitt hjärta och berättat vad som bekymrar mig. Ni får dock inte tycka
att det här är dyster läsning som tyder på tungsinne hos mig. Absolut inte. Jag har så mycket positivt och roligt som jag får uppleva. Att belysa problem och sedan fundera om det
går att påverka på något sätt är absolut inte detsamma som att vara tungsint och uppgiven.
En sak har vi alla gemensam nu, nämligen att glädjas åt att vi går en fantastisk årstid till
mötes. Med dessa avslutande rader vill jag önska alla Botebladets läsare en ljuvlig vår med
många nya och roliga upptäckter.

Elisabeth Lassen, kommunalråd i Sollefteå
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