- Boteå är en inflyttningsbygd Här finns hus att köpa för den intresserade
Mer information finns att hämta på www.botea.se
Bygden kan även erbjuda tillfälliga boenden:
Bettans Konferenscenter
Stöndar
Tel. 0612-600 46

Gålsjö Bruks Konferensanläggning
Gålsjö Bruk
Tel. 0612-71 75 00

Bo på lantgård
Klippgården i Undrom
Tel. 0612-603 45, 603 77

Solberg Inn
Solberg
Tel. 0612-600 89

Boteå har en vacker natur och ett rikt djurliv

Boteå ligger inom
pendlingsavstånd till
Sollefteå och Kramfors

Boteå har ett rikt kultur och föreningsliv

Ångermanälven, som ringlar sig genom
bygden, erbjuder både bad och fiske
Trivsamma Kalknäs skola in
rymmer förskola och årskurs F-6
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- SKOLAN Kalknäs skola inrymmer förskola och
årskurs F-6. Skolan är mycket trivsam och dess kök är omtalat för sin
goda och vällagade mat. Elevantalet har på senare år ökat konstant.
Även fritidsgården håller till i lokalerna och skolan används också som
samlingsplats och för motion.
- BUTIKEN Handlar´nbutiken, som ligger mitt
i byn, är välsorterad och har också
mycket generösa öppettider.
Här finns även apoteksservice, utlämning från Systemet, ATG, Svenska spel och kassagiro.
Butiksägarna har dessutom blivit utsedda till årets handlare i kommunen och även blivit nominerade till
dito inom Handlar´nkoncernen.
- FÖRENINGSLIVET Bygden har ett mycket omfattande
och livaktigt föreningsliv. De största
föreningarna är idrottsföreningen,
med över 100 aktiva barn och två seniorlag i fotboll, och kulturföreningen.
- FÖRETAGEN Flera företag är verksamma i byn,
såväl större som mindre.
- BOTEÅPARLAMENTET Boteåbygdens folkvalda byalag har
som ändamål att verka för Boteås bästa. Parlamentet driver olika utvecklingsprojekt och sysslar med frågor
som rör bygden. Parlamentet ger även
ut Botebladet, bygdens egen tidning
(www.botea.se), som utkommer med
fyra välmatade nummer per år.

- ATT SE OCH GÖRA I BOTEÅ - I Sunnersta Folkets Hus arrangeras filmstudio, kakfrossa och julmarknad. Likaså byfester i form
av älgmiddagar, revyer och dans
till levande orkester.
- I Björksjöns Folkets Hus har byborna tillgång till en fin träningslokal.
- I Botatonhuset erbjuder byns teaterförening olika kulturevenemang och teateruppsättningar.
- Vid bl a Rixdan i Björkå firar bygden Valborg.
- I BOTEÅ - har vi ett alldeles eget bibliotek,
som helt sköts på ideell basis.
- badar vi vid badplatsen, vackert
belägen vid Ångermanälvens strand,
och vid Gålsjö respektive Björksjön.
- nyttjar vi de utmärkta fiskemöjligheter som erbjuds i traktens otaliga vattendrag.
- besöks vi av mängder flyttfåglar
när de rastar på ängar och åkrar.
- kan vi erbjuda en unik flora längs
bl a Ångermanälvens delta.
- hejar vi på Undroms IF:s fotbollslag, som håller till i toppskiktet av
division 4.
- VI ÄR ÄVEN GLADA FÖR - Vandringslederna
- Skoterlederna
- Pilgrimsleden
- Skidspåren
- Holms säteri med järnåldersgravarna
- Det riksbekanta Gålsjö Bruk
- Boteå, Överlännäs och Sånga kyrkor + mycket, mycket mer

