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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 väl-
lagade mat. Elevantalet har på senare år
ökat konstant.
Även fritidsgården håller till i lokalerna
och skolan används också som samlings-
plats och för motion.

- BUTIKEN -
Handlar´nbutiken, som ligger mitt i byn,
är välsorterad och har också mycket gene-
rösa öppettider.
Här finns även apoteksservice, utlämning
från Systemet, ATG, Svenska spel och kas-
sagiro.
Butiksägarna har dessutom blivit utsedda
till årets handlare i kommunen och även
blivit nominerade till dito inom Handlar´n-
koncernen.

- FÖRENINGSLIVET -
Bygden har ett mycket omfattande och
livaktigt föreningsliv. De största före-
ningarna 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. Par-
lamentet driver olika utvecklingsprojekt
och sysslar med frågor som rör bygden.
Parlamentet ger även ut Botebladet, byg-
dens egen tidning (www.botea.se), som ut-
kommer med fyra välmatade nummer per
år.

Beskrivning av Boteå

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

Beskrivning av Boteå
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  - ATT SE OCH GÖRA I BOTEÅ -
I Sunnersta Folkets Hus arrangeras film-
studio, kakfrossa och julmarknad. Lika-
så byfester i form av älgmiddagar, revy-
er och dans till levande orkester.
I Björksjöns Folkets Hus anordnas olika
arrangemang och där har byborna även
tillgång till en fin träningslokal.
I Botatonhuset i Kalknäs erbjuder byns
teaterförening olika kulturevenemang
och teateruppsättningar.
Vid bl a samlingslokalen Rixdan i Björ-
kå firar bygden Valborg varje år.

-

-

-

-

              - 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 vatten-
drag.
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.

-

-

-

-

-

-



Boteå är en fantastisk bygd, med en stor utvecklingspotential på många om-
               råden. Boteåparlamentet (bygdens byalag) och Boteå Utvecklingsgrupp har,
            sedan ett antal år tillbaka, målmedvetet och framgångsrikt arbetat med att för-
söka marknadsföra bygden, för att bl a få människor att vilja flytta hit. Målsättningen
har också varit att kunna befrämja nyföretagande och kunna vara med och stötta de
redan existerande företagen i bygden. Även tankar på en utveckling av den lokala
turistnäringen har funnits med i bilden.
     För att bättre kunna lyckas med detta har det därför funnits ett intresse av att dra
igång ett utvecklingsprojekt via det s k Leaderprojektet, som finns i Sollefteå kommun.
Dock har det inte funnits några projektförslag och på inrådan av Leadergruppen i Sol-
lefteå har därför denna förstudie dragits igång och genomförts. Tanken och målsätt-
ningen med förstudien har varit att kunna finna vägar för hur bygden ska kunna utveck-
las ekonomiskt, socialt och miljömässigt, så att dess livsmiljö ska kunna bli ännu mer
attraktiv mot vad den är idag. Önskan har också varit att ytterligare kunna stärka sam-
arbetet mellan de olika ideella krafterna och gentemot de företag som finns i bygden.
Något som förhoppningsvis skulle kunna leda till fler arbetstillfällen och nya företag,
inte minst för kvinnor, invandrare och ungdomar, och likaså nya uppdrag åt de be-
fintliga lokala näringsidkarna.

Bakgrunden till Förstudien
Boteå Utveckling & Samverkan
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· Bilda en referensgrupp bestående av fyra personer. Denna grupp kommer att
träffas regelbundet, under både förstudien och projekts gång, och har samtidigt
förbundit sig att lägga ned sammanlagt drygt 100 arbetstimmar på den inle-
dande förstudien (se sidan 8).

· Skapa en mötesplats och ett forum på Internet, där man snabbt och effektivt
kan nå ut med och ta emot information för projektets räkning (se sidan 9).

· Informera om och puffa för projektet i bygdens egen tidning (se sidan 10).

· Inbjuda till samtalsmöten där bygdens invånare och företagare får möjlighet
att fritt brainstorma och komma med idéer för hur bygden och näringslivet
ska kunna utvecklas. Målsättningen är att få hela bygden att känna ett personligt
och brinnande engagemang i frågan. Det är därför viktigt att processen omedel-
bart tar två extra skutt framåt och att man verkligen, så snabbt som möjligt,
ser till att få en fruktsam och konstruktiv dialog mellan bygdens invånare.
(se sidan 10).

· Inbjuda till inspirationsmöte(n), där lämpliga personer får komma och dela
med sig av sina kunskaper och erfarenheter när det gäller just bygdeutveckling.

· Göra en komplett inventering och sammanställning av de föreningar och företag
som finns i bygden för att kunna kartlägga både deras behov och resurser.
Eventuellt skapa ett nätverk. I samma andetag undersöks också möjligheten
för föreningarna och företagen att kunna bli medfinansiärer i projektet, genom
att antingen bidra ekonomiskt eller via arbetstimmar (se sidan 12).

· Göra en fullständig sammanställning av de lediga hus i bygden som finns till
försäljning och uthyrning. Eventuellt publicera denna sammanställning på In-
ternet (se sidan 13).

· Samla in och sammanställa information om andra framgångsrika bygdeutveck-
lingsprojekt runt om i landet, för att inte behöva ”uppfinna hjulet” ytterligare
en gång (se sidan 14).

7

Handlingsplan för Förstudien
Boteå Utveckling & Samverkan



Bilda en referensgrupp
 för Förstudien
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Lena Dalgren (t v) från Sollefteå Leader, tillsammans med styrelsen för förstudien,
bestående av Ulf Lhådö, Kristina Strand, Lennart Johansson och Rolf Ronestjärna.

Samtliga styrelsemöten hölls på Sunnersta Folkets Hus.

Onsdagen den 13:e januari 2010 samlades referensgruppen för förstudien för
               första gången till styrelsemöte (se protokoll sidan 33). Referensgruppen be-
              stod av Lennart Johansson, som valdes till ordförande, Rolf Ronestjärna,
som tog på sig sekreterar-
uppdraget, Kristina Strand
och Ulf Lhådö. Dessa fyra
kom under våren 2010 att
sammanstråla vid totalt fyra
tillfällen i Sunnersta Folkets
Hus, förutom vid de ytterli-
gare möten och samlingar
som kom att hållas för res-
pektive projektförslag. Rolf
Ronestjärna anställdes dess-
utom att arbeta ca 240 tim-
mar med förstudien.
   Samtliga mötesreferat från
referensgruppens styrelsemöten publicerades på projektets eget forum och finns ock-
så tillgängliga i denna slutrapport på sidorna 33-40.



Skapa en mötesplats &
ett forum på Internet

För att snabbt och smidigt kunna nå ut till bygden med information om förstu-
           dien, skapades det omgående ett forum på Internet. Via detta forum kunde för-
           studiens styrelse, den s k referensgruppen, hålla ständig kontakt med varand-
ra. Likaså hade bygden möjlighet att hålla sig informerad om hur förstudien framskred.
Via forumet fanns det även möjlighet att komma med frågor och synpunkter.

Forumet kom även att bli en mötesplats för
byalagets ytterligare verksamhetsgrenar.

Via forumet blev det möjligt att hålla sig
ajour med förstudiens framåtskridande.

Det informerades även en del om för-
studien på byalagets egen hemsida.

Alla möten som hölls refererades på forumet.
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Informera & puffa för Förstu-
dien i byalagets egen tidning
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Botebladet presenterar ett
av de olika projektförslagen.

Artikeln finns att läsa i
sin helhet på sidan 28.

Artikeln finns att läsa i sin helhet på sidorna 26-27.

Artikeln finns att läsa i
sin helhet på sidan 29.

Artikeln finns att läsa i
sin helhet på sidan 30.

Boteå byalag, Boteåparlamentet, ger sedan många år ut en alldeles egen tidning;
              bytidningen Botebladet, som kommer ut fyra gånger per år. Botebladet är
              en redaktionell tidning, som speglar det som händer i bygden. Tidningen

trycks i ca 700 exemplar, varav ett 80-tal tidningar distribueras till pre-
numeranter runt om i landet. Tidningen finns även i nätupplaga på
www.botea.se.
   Byalagets förstudie har, under resans gång, kontinuerligt lyfts

fram och puffats för i denna tidning. Ett antal artiklar
och reportage om förstudien har även publicerats i
den under den gångna våren och hösten.
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Informations- och samtalsmötet samlade ett 50-tal intresserade ifrån bygden.

På kvällen, torsdagen den 28/1 2010, inbjöd Boteåparlamentet till ett informa-
           tionsmöte för det Utvecklingsprojekt som man hoppas kunna dra igång sena-
          re i år. Ett drygt 50-tal bybor hade hörsammat inbjudan till Sunnersta Folkets
Hus.
     Inledningsvis hälsade Kristina Strand de församlade välkommen och presenterade
därefter styrelsen, som under året skulle komma att arbeta med förstudien till det pla-
nerade Utvecklingsprojektet. Styrelsen bestod, förutom av Kristina själv, även av dess
ordförande Lennart Johansson, Ulf Lhådö och Rolf Ronestjärna. Den sistnämnde var
för övrigt avlönad av Boteåparlamentet, under det att förstudien pågick.
     Därefter tog Lennart Johansson över och informerade först om kvällens upplägg
och fortsatte därefter att berätta om bakgrunden till det anordnade informationsmötet,
d v s den positiva process som startade i bygden i samband med att Kalknäs skola
drabbades av ett nedläggningshot 2007.
     Efter det presenterade Rolf Ronestjärna den ansökan och handlingsplan som låg
till grund för själva förstudien. Sedan var det dags för kvällens huvudpunkt i program-
met, nämligen Lena Dalgrens presentation av Leaderprojektet och de kriterier som
gäller för ansökan om projektbidrag. Lena Dalgren, som då hade en 20%-ig tjänst som
verksamhetsledare i Sollefteå Leader, berättade även om ett par lyckade projekt som
genomförts på andra håll i landet.
     Efter en frågestund informerade Ulf Lhådö om Mackens framtid. Därefter fortsatte
samtalen runt kaffeborden. Avslutningsvis samlades de som fanns kvar åter i samlings-
lokalen för vidare samtal och ett par projektidéer vädrades av några mötesdeltagare in-
nan mötet avslutades.

Inbjuda till informations-
& samtalsmöte



Göra en inventering av före-
ningar & företag i bygden
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Undroms IF vann serien, men missade med en hårsmån att gå upp via efterföljande kvalet.

Boteå har ett oerhört rikt föreningsliv och ett 50-tal olika företagare bor och
             verkar i bygden. Inför informationsmötet den 28/10 (se föregående sida) kon-
              taktades och inbjöds samtliga föreningar och företagare personligen. Sam-
tidigt upprättades även ett förenings- och företagsregister för framtida behov. Följande
föreningar finns idag registrerade i Boteå:
Bibliotekets Vänner i Boteå
Björksjöns Vattenförening
Björkåbruks Jaktskytteklubb
Björkådalens Byggnadsförening
Björkådalens IF
Björkåns Fiskevårdsområde
Björkå PRO
Björkå Samhällsförening
Botatons Kulturförening
Boteåbygdens Lottakår
Boteå Byavakt
Boteå Båt & Bad
Boteå Centern
Boteå Filmstudio
Boteå Fiskevårdsområde
Boteå Hembygdskommitté
Boteå Kyrkoråd
Boteå LRF-avdelning
Boteåortens Hästavelförening
Boteåparlamentet
Boteå Skoterförening
Filadelfiaförsamlingen
Föreningen Hästbruk i Boteå
Föreningen Urkult
Högforsåns Intresseförening
Kalknäsmons Vinylklubb
Sunnersta Folketshusförening
Sånga-Överlännäs Hembygdsförening
Undroms IF
Överlännäs Kyrkoråd

Botaton bedriver teaterverksamhet.

Bibliotekets Vänner lånar ut böcker.

Det finns gott om fisk i bygdens sjöar.



Göra en inventering av de le-
diga hus som finns i bygden
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På Boteåparlamentets nya hemsida, som snart sjösätts, kommer lediga hus i bygden att visas upp.

Isamband med att skolan i
      Boteå stod inför hotet om
       nedläggning, drogs det igång
en massiv aktion för att rädda
den. Som ett resultat av detta
bildades Boteå Utvecklings-
grupp, med en inriktning att för-
söka få barnfamiljer att flytta till
bygden och på så sätt rädda sko-
lan.
     Under förstudien upprätta-
des en aktuell lista på lediga hus
i bygden. En lista som givetvis
har kommit att förändras under
året, eftersom vissa hus har sålts
och nya hus har tillkommit.

Artikel i Botebladet i november 2010.



Samla & sammanställa information
om andra bygdeutvecklingsprojekt
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Emterviks hemsida hittar man på www.emtervik.se

Svartådalens hemsida hittar man på www.svartadalen.nu

Iförstudiens inledningsskede kändes det viktigt att få lite tips från andra platser,
      där man genomfört lyckade utvecklingsprojekt. Tanken fanns också att, vid be-
     hov, eventuellt också göra studiebesök.
     Internet visade sig givetvis vara ett mycket bra verktyg för att söka och hitta
lämplig information och en hel del värdefulla tankar och idéer väcktes genom detta.
Det var först och främst projekt i två bygder som man fann extra intressanta, nämligen
Leaderprojekten i Svartådalen och Emtervik.



De projektförslag som lämnades
in & behandlades under Förstudien

15

Isamband med att förstudien drogs igång gjordes också flera upprop om förslag
      till ett framtida utvecklingsprojekt. Dels annonserades det om detta i bygdens
         egen tidning. Likaså uppmuntrades det till det i samband med informationsmötet
som hölls den 28/1 2010.
     Tre olika projektförslag, som beskrivs på sidorna 16-18, kom in. De tre förslagen
var följande:

Ett Historiens Hus i bygden (se sidan 16).

Nya vandringsleder i bygden (se sidan 17).

Stöndarvisionen - att bygga en Allaktivitetshall i bygden (se sidorna 18-24).

Fortsättningsvis kom styrelsen att uteslutande arbeta vidare med det sistnämnda för-
slaget, ett arbete som denna slutrapport i huvudsak också fortsättningsvis kommer
att behandla.

Ett Historiens Hus i bygden.

Ett Allaktivitetshall i bygden.

Nya vandringsleder i bygden.



Projektförslag 1:
Ett Historiens Hus i bygden
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Iinledningsskedet av förstudien fördes det fram en idé om att man skulle kunna ha
       ett hus eller en plats dit framförallt barn och ungdomar kunde få komma och, på
     ett pedagogiskt sätt, uppleva en historisk miljö. Det skulle också kunna bli ett
utflyktsmål för skolor och barnfamiljer. Där skulle man kunna få lära sig hur det gick
till förr och man skulle även, på ett lekfullt sätt, kunna få prova på själv. Eventuellt
skulle det också där kunna finnas tillgång till diverse djur.
     Det skulle också kunna vara fullt möjligt att skapa ett hus med ett helt annat inne-
håll eller inriktning, t ex Det Galna Huset etc. Endast fantasin sätter gränser...
     Troligtvis skulle dock ett sådant här hus behöva drivas på kommersiell basis och
därför skulle det alltså vara fritt fram för vem som helst att satsa på den här idén.
Eventuellt fanns det redan ett hus som skulle kunna ha upplåtits för detta ändamål.

     I dagsläget fanns det dock ingen som var beredd att dra igång och driva detta
projekt. Ytterligare tid avsattes därför inte på denna projektidé. Däremot finns den
kvar i idébanken som ett eventuellt framtida projekt.

Ett Historiens Hus skulle kunna haft ett stort värde för bygden (huset på bilden ligger inte i Boteå).



Projektförslag 2:
Nya vandringsleder i bygden
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Någon väckte en tanke att Boteå faktiskt skulle kunna bli ett attraktivt vand-
              ringsområde, med vandringsleder i olika format. Säkert skulle en hel del
              människor kunna tänka sig att fara dit för att vandra och njuta av det vack-
ra landskapet och de olika historiska sevärdheter som området har att erbjuda. Sä-
kert skulle tillströmningen av folk, med hjälp av bra marknadsföring, kunna innebära
något positivt för olika företag i bygden, speciellt för de som erbjuder kost och logi.
     I nuläget finns det redan en befintlig led från Boteå kyrka, via Gålsjö Bruk, ända
ut till Höga Kusten. Det skulle därför vara intressant om det blev möjligt att samman-
binda den med den led som går från Björkå gravfält till Holms brygga och därifrån
eventuellt kanske t o m vidare upp till Björksjön respektive Sollefteå. Det skulle även
gå att vandra längs småvägarna norr om Stöndar, upp till Stöndarbodarna, Arlomsbo-
darna, Följansbodarna och Gålvansbodarna etc. Om möjligt skulle man också
kunna erbjuda cykelpaket för dessa småvägar.
     Kanske skulle man också kunna erbjuda möjlighet till lite enklare övernattningar
(för de äldre och tungt lastade) längs leden. Likaså skulle aktiviteter av olika slag kun-
na erbjudas av lokala entreprenörer såsom: bad, bastubad, fiske, korvgrillning, mat-
lagning, tunnbrödsbakning och olika tävlingsmoment. När vandrarna sedan passerar
stranden i Undrom, skulle det även finnas en möjlighet för dem att göra en avstic-
kare upp till Handlar´n för ett fika- eller matstopp. För den som är kyrkligt intres-
serad, så skulle ju även besök vid Sånga, Överlännäs, Boteå och Styrnäs kyrkor kun-
na ingå som ett möjligt alternativ. Det jobbas just nu en hel del med att försöka knyta
ihop olika vandringsleder i Västernorrland och vissa tror att det kan komma att bli en
framtida turistmagnet.

     Efter att ha kollat upp med Leader Sollefteå framkom det dock att Leader inte
avsätter medel till vandringsleder, eftersom pengar avsätts till detta ändamål från
andra håll. Ytterligare tid avsattes därför inte på denna projektidé.

Projektförslaget är den blåprickade linjen. Den blå heldragna linjen är en existerande vandringsled.



Projektförslag 3:
Den s k Stöndarvisionen
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Ett av de förslag som kom in, var att utveckla Bettans Konferenscenter i Stön-
           dar, så att det skulle kunna få bli ett förenings- och företagscentrum i byg-
            den (se flödesschema nedan). Genom marknadsföring, riktad mot speciella
intressegrupper, skulle man även kunna locka besökare till bygden, något som skulle
kunna få väldigt positiva effekter för företagsverksamheten i bygden, speciellt för de
företag som sysslar med turism.
     Man skulle även kunna inbju-
da till olika typer av konferenser
och t ex anordna sommarskola i
lokalerna, med tillhörande aktivi-
teter för barn och ungdom. Bl a så
skulle man kunna använda den
närbelägna Boteåsen som även-
tyrsbana, för hästskjuts, mountain-
bike och liknande. Området är
också erkänt attraktivt för fågel-
skådare. I lokalerna skulle man även
kunna bedriva ett behandlingshem för lämplig målgrupp.
     Detta projektförslag kommer i fortsättningen att benämnas
Stöndarvisionen i denna slutrapport. När det gäller denna
vision, så utkristalliserade det sig snart två områden som vik-
tiga att arbeta vidare med i förstudien, nämligen:
   Hjälpa till att hitta en ny entreprenör för Bettans Konferenscenter (se sidan 19)
   Undersöka möjligheten att bygga en Allaktivitetshall i Stöndar (se sidan 20)

Bettans Konferenscenter skulle kunna utvecklas rejält enligt den s k Stöndarvisionen.

Boende

GårdsbutikAllaktivi-
tetshall

Konferenser

Parkering

Visning av
lantbruk

Restaurang
Turist-

information

Kurser &
läger

Egen-
företagande

Lastbilar

Livsmedels-
produktion

Språk

Sommar-
skola

Tand-
läkare

Frisör

Massör Bettans

Invand-
rare

Mack
Lokalpro-
ducerat

Språk-
kompetens

Bygden

Mässor Evene-
mang

Förbi-
passerande

Stöndarvisionen
Turister

Bettans Konferenscenter. Boteå



Stöndarvisionen:
Försöka hitta ny entreprenör

19

Eftersom nuvarande ägaren av Bettans Konferenscenter är på gång att sälja fas-
            tigheten, så är Stöndarvisionen i allra högsta grad beroende av näste ägares
         planer för verksamheten. Det skulle m a o vara tämligen riskabelt att börja
bygga en Allaktivitetshall, i nära anslutning till fastigheten, om Stöndarvisionen inte
visade sig vara överensstämmande med den nye ägarens planer och visioner. I hopp
om att påskynda ett övertagande av verksamhet beslutade därför styrelsen, i samråd
med Sollefteå Leader, att försöka hjälpa den nuvarande ägaren att sälja anläggningen.
Som ett led i detta skapades en annons, som lades ut på Blocket och som även kom
att publiceras i både Holland och i Belgien.

Denna annons finns utlagd på

www.botea.se/bettans/tillsalu
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Vid betraktandet av den s k Stöndarvisionen, så såg det ut som byggandet av
             en Allaktivitetshall, i angränsning till Bettans Konferenscenter, skulle kun-
            na genomföras som ett s k Leaderprojekt. I en sådan Allaktivitetshall (se
flödesschema nedan) skulle man t ex kunna bedriva hästridning, hunddressyr, ha
klättervägg och likaså syssla med
olika typer av sportaktiviteter. En
sådan lokal skulle inte heller vara
speciellt svår att hyra ut för olika
typer av arrangemang. Hallen skul-
le endast behövas värmas upp i
samband med att det pågår aktivi-
teter där. Efter att ha varit i kontakt
med Sollefteå Leader, och fått klar-
tecken att jobba vidare på det spå-
ret, drog arbetet igång.
     Inledningsvis skapades det en
arbetsgrupp, som fick i uppdrag att utreda möjligheten att kunna bygga en hall i Stön-
dar. Referat från arbetsgruppens möten finns att läsa på sidorna 41-47.
     Ytterligare två frågeställningar dök upp när förstudien övergick till att undersöka
möjligheten att bygga en Allaktivitetshall i bygden, nämligen:
    Fanns det något intresse bland föreningar och företag i bygden för byggandet av
    en Allaktivitetshall (se sidorna 21-22)
     Skulle det gå att lösa allergifrågan, så att även allergiker skulle kunna vistas i sam-
    ma lokal som djur hade vistats i tidigare (se sidorna 23-24)

Enligt förstudien, skulle Allaktivitetshallen kunna bli till stor nytta för hela bygden.
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Vid det markerade området var hallen tänkt att ligga.

Stöndarvisionen:
Bygga en Allaktivitetshall
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Förstudien för Allaktivitetshallen:
Kolla föreningsintresset i bygden

Först och främst handlar ju Stöndarvisionen om att Bettans Konferenscenter
          skulle kunna utvecklas till ett företagscentrum och till ett starkare koncept i
           en ännu mer nischad verksamhet. Som en del i detta skulle en Allaktivitetshall
därför kunna bli ett starkt komplement. Men givetvis torde en sådan hall även kunna
bli till stor glädje för föreningslivet (se föreningslistan sidan 12) och övriga företag i
bygden. För att checka av intresset hos bygdens samtliga föreningar gjordes därför en
rundringning. Givetvis var det en hel del föreningar som, även om de var positiva till
tanken, inte omedelbart såg sig ha någon nytta och användning av en hall. Men vissa
föreningar såg däremot genast uppenbara möjligheter. Dessa föreningar listas nedan.

Undroms IF, bygdens idrottsförening
Föreningen uttryckte ett stort intresse för
byggandet av en Allaktivitetshall, oavsett
storlek, först och främst för ungdoms- och
seniorfotbollen. Framför allt tyckte man
att det skulle vara mest intressant med en
hall i storleksordningen 70 X 30 meter och
därtill också en konstgräsmatta.

Föreningen Hästbruk i Boteå
Föreningen menade att man skulle ha en
väldigt stor användning av en Allaktivi-
tetshall, eftersom man just nu inte har nå-
gon naturlig samlingsplats för sina gemen-
samma träningar. Speciellt skulle det vara
positivt för dem som inte äger egna häst-
transporter. I hallen skulle man kunna ha
öppet hus med uppvisningar. Man skulle
också kunna ha lektioner med tillresta tränare. Man skulle likaså kunna arrangera  täv-
lingar och man skulle även kunna bjuda in andra hästföreningar och ha olika satsningar
ihop. Man skulle dessutom kunna anordna bytesdagar.

Kalknäsmons Vinylklubb
Föreningen tyckte att det lät väldigt intres-
sant med en Allaktivitetshall. Man skulle
mycket väl kunna tänka sig att anordna
klubbens framtida träffar där, eftersom man
växt ur den nuvarande samlingslokalen.
Detta dock förutsatt att man skulle kunna
lägga ut ett dansgolv i samband med sina
pådrag.

Undroms IF har mer än 100 aktiva barn.

Ridning är mycket populärt i Boteå.

Det kommer horder av folk till träffarna.

Forts. nästa sida
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Förstudien för Allaktivitetshallen:
Kolla föreningsintresset i bygden

Boteå-Styrnäs LRF
Föreningen ansåg att man skulle kunna få
en stor användning av en Allaktivitetshall.
Man skulle kunna tänka sig att arrangera
maskinvisningar, djurutställningar, träd-
gårdsmässor m m i en sådan lokal. Ja,
egentligen allt som har med landsbygd,
jord och skog att göra.

Björkå-Boteå PRO
Föreningen, som bl a har en del aktiva bou-
lespelare som medlemmar, ställde sig väl-
digt positiv till en Allaktivitetshall, som
skulle innebära att man skulle kunna spela
boule året om. En nybygd hall skulle ock-
så kunna innebära ett rejält uppsving för
den egna verksamheten.

Boteå Skoterförening
Föreningen såg positivt på en eventuell
Allaktivitetshall och såg en möjlighet att,
någon gång per år, kunna anordna en mäs-
sa där man bjuder in olika skoterföretag
eller skoterförsäljare. Ett sådant arrange-
mang skulle även kunna generera en del
inkomster för föreningen.

Den lokala LRF-föreningen är mycket aktiv.

Boule är en sport som passar för alla åldrar.

Det finns rikligt med skoterleder i området.
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Ett av de problem som många multihallar brottas med är hur man ska kunna
           lösa allergifrågan, när både djur och allergiker ska vistas i samma lokaler.
             För att få lite mer kött på benen ringdes därför Bert-Ola Månsson, på Danne-
rotravet, upp för att få svar på hur de har löst allergifrågan i sin multihall. Hans svar

på frågan, om hur man har lyckats
lösa allergifrågan, var kort och
konsist. "Det har vi inte!" Han
berättade att Dannero, i hallens
barndom, hade något enstaka dans-
arrangemang, men att det därefter
enbart har handlat om hästaktivi-
teter i den. Men trots att de inte
har haft några direkta problem (vil-
ket naturligtvis hänger samman
med att verksamheten har varit väl-
digt ensidig), så uttryckte han en
tydlig önskan om att få till en var-

aktig lösning på problemet. Möjligheten att kunna utnyttja hallen fullt ut blir ju väl-
digt begränsad som det är nu.
    Månsson berättade vidare att han hade en kontakt i Sollefteå, vid namn Roger
Sandström, som tror sig ha kommit på en lösning att kunna rena luft via en typ av
luftrenare. Denne sade sig själv ha provat denna maskin i sitt eget stall och att luften

därefter, enligt hans egen utsago,
hade blivit markant bättre. Om ma-
skinen sedan även rensar luften
från s k sporer, kunde han däremot
inte garantera. Han var dock på
gång att åka och provköra sin ma-
nick på Dannero.
     I samband med kontakten, med
ovannämnde Sandström, bekräf-
tade denne den information som
Månsson på Dannero hade lämnat.
     Lite förenklat kan man säga att
det handlar om att man, via en

anläggning, sprutar in aktivt syre (ozon) i lokalen och på så sätt neutraliserar de föro-
reningar som finns. Man brukar förresten använda sig av samma princip när man sa-
nerar hus som brunnit. Tyvärr kommer man, via vanligt inblås av luft, dock inte åt de
föroreningar som eventuellt ligger under själva markytan. Däremot kan man bli av
med dessa genom att vattna marken. Han berättade då att man hittills inte har sålt nå-
gon reningsanläggning för att användas specifikt för sanering av allergiframkallande
partiklar. Man hade alltså ingen tidigare kund som man kunde referera till. Han sade

Förstudien för Allaktivitetshallen:
Hur allergifrågan ska lösas

Ozonanläggningen var en högst märklig manick.

Dannerotravet ligger ca 13 km från Boteå.

Forts. nästa sida
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Förstudien för Allaktivitetshallen:
Hur allergifrågan ska lösas

Luften var märkbart hög och klar i stallet.

också att man inte kunde garantera en 100%-igt ren miljö, efter användning av anlägg-
ningen, utan kanske bara till 90%. Detta beroende på att det kan finnas en del vinklar
och vrår i en lokal där den s k gasen inte får möjlighet att verka.
     Vidare nämnde han om zeolit, som är en vulkanisk bergart, som är speciellt lämpad
för att man ska kunna neutralisera eventuella allergiframkallande partiklar. Han pekade
även på möjligheten att kunna vattna marken med detta ämne. Han trodde att ett sådant
bevattningstillbehör enbart skulle kosta marginellt mer. När det gällde denna funktion,
så hade man dock inte gjort några tester än, men hans leverantör var på gång att göra
det. Driftskostnaderna, för den aktuella luftrenaren, är endast den elström som går åt,
som enligt honom uppgår till ca 100kW/h. Han påstod också att den s k gasen inte är
ohälsosam, men att man bör låta det gå ett antal timmar innan man vistas i lokalen igen.

     Den 10/5 gjorde Kristina Strand, Rolf Ronestjärna och Isak Ronestjärna (praoelev)
ett intressant studiebesök i Roger Sandströms omtalade stallbyggnad i Sollefteå.
Tanken med besöket var att kolla upp om hans s k reningsanläggning kunde ge något

hopp när det gällde allergifrågan i
den tänkta Allaktivitetshallen. Al-
lergikern Kristina Strand hade, för
den goda sakens skull, villigt ställt
sin kropp till förstudiens och veten-
skapens förfogande.
    Man kände genast, när man klev
in i stallet, att luften var väldigt
klar och hög. Roger Sandström la-
de ut texten om luftreningsmaski-
nens förtjänster och bekräftade att
Dannero Travbana var på gång att
testa den i sin multihall. Han före-

slog att man skulle avvakta och se hur det testet avlöpte. Han erbjöd sig även att låna
ut en maskin för test. Efter ca 30 minuters djupandning i stallet tackade besökarna för
sig och begav sig därefter hemåt igen. I bilen kunde försökskaninen konstatera att hon
inte hade känt av någon allergisk reaktion i stallet och tillsammans konstaterades att
resultatet av testet åtminstone gav ännu mer hopp om att kunna lösa allergifrågan i
Allaktivitetshallen.

Länkar till typ av reningsanläggningar som omnämns i texten:
http://www.lfs-web.se/luftrenare_ozon.htm
http://www.luftrenare.se/luftrening

Länkar till information som beskriver bergarten zeolit:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Zeoliter
http://www.nuvaren.se/node/7



Förstudien Boteå Utveckling & Samverkan är nu avslutad. När den drog igång,
            i januari månad, fanns det många frågetecken och funderationer över vad den
            skulle leda fram till. Men först och främst fanns det en innerlig förhoppning
om att förstudien skulle kunna leda fram till ett utvecklingsprojekt som skulle kunna
bli bygden och dess inbyggare till gagn.
     Tyvärr kom det inte in så många idéer och förslag som man kanske hade hoppats
på. Men ett av förslagen tände, som sagt, verkligen till hos både referensgruppen, som
bildats, och hos Sollefteå Leader. Och det var, som redan nämnts, den s k Stöndar-
visionen (se sidan 18). En vision som framförallt kom att få förstudien att byta spår
och övergå till att se över möjligheten att kunna bygga en Allaktivitetshall i nära anslut-
ning till Bettans Konferenscenter, som i sig hela visionen var uppbygd kring.
     Framåt höstkanten, när själva förstudien var klar och en ansökan om bygdemedel
skulle författas, möttes referensgruppen av ett mycket överraskande besked. Marken,
där Allaktivitetshallen var tänkt att placeras, var inte längre till salu. Denna oväntade
händelseutveckling kom givetvis som en rejäl kalldusch och grusade totalt planerna på
hallbygget och även möjligheten att kunna förverkliga Stöndarvisionen.
     Tillbaka på ruta ett tog referensgruppen, i samråd med Sollefteå Leader, beslutet
att förlänga förstudien året ut, i hopp om att kunna vaska fram ytterligare projektförslag
och idéer. Via en artikel i bytidningen Botebladet (se artikel sidan 30) gjordes en sis-
ta efterlysning, som dock inte resulterade i något ytterligare förslag.
     Sammantaget kan man alltså konstatera att Förstudien Boteå Utveckling & Sam-
verkan dessvärre inte kom att resultera i något utvecklingsprojekt i bygden. Kanske
var tidpunkten inte den rätta den här gången, vem vet. Och trots att viljan och kraften
till utveckling finns i bygden, så var inte den kraft som krävdes underifrån tillräckligt
stark den här gången. Och då var det kanske lika bra att avstå ifrån att dra igång ett
projekt, som det kanske inte hade blivit något av med. Men trots det känns ändå för-
studien, och den process som den trots allt har dragit igång i bygden, oerhört meningsfull
och värdefull. Vi ger därför inte upp, utan återkommer när tid och stund är den rätta!

Undrom 20101215
Rolf Ronestjärna, sekreterare i Förstudien Boteå Utveckling & Samverkan

Sammanfattning Förstudien
Boteå Utveckling & Samverkan
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Boteåparlamentet inbjöd till informa-
tionsmöte i Sunnersta Folkets Hus

Lena Dalgren, från Leader Sollefteå, berättade om möjligheten att ha ett Leaderprojekt i Boteå.
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Boteåparlamentet hoppas kunna
starta ett Utvecklingsprojekt i Boteå

Torsdagen den 28:e januari arran-
gerade Boteåparlamentet ett infor-
mations- och samtalsmöte på Sun-

nersta Folkets Hus. Drygt femtio personer
hade hörsammat kallelsen.
     Kristina Strand inledde med att hälsa
alla välkomna och överlämnade sedan or-
det till Lennart Johansson, som berättade
om bakgrunden till kvällens möte. Skolans
kris var starten som, så småningom, ledde
till att bygdens engagemang och satsning
fick till följd att Boteå församling hade den
mest positiva befolkningsutvecklingen i
Ångermanland 2008. Skolans elevunder-
lag har kraftigt förbättrats. Bygdens satsning har uppmärksammats i lokal- och riksmedia, såväl
TV som tidningar. För att få en fortsättning på den goda utvecklingen bildades en utvecklingsgrupp
bestående av Lennart Johansson, Rolf Ronestjärna, Kristina Strand och Ulf Lhådö. Gruppen kontak-
tade den nybildade Leaderföreningen i Sollefteå och fick rådet att inkomma med en ansökan om
medel till en förstudie. Tanken är att förstudien ska leda fram till ett utvecklingsprojekt som gag-
nar bygden.
     Rolf Ronestjärna presenterade sedan bygdens ansökan och handlingsplan för utvecklingspro-
jektet. Det handlar i första skedet om att samla alla tänkbara idéer om vad som skulle kunna ut-
veckla bygden. Därefter är ambitionen att ett utvecklingsprojekt skall dras igång.
     Lena Dalgren, verksamhetsledare för Leader Sollefteå, speciellt inbjuden för att informera
om vad Leader innebär, fick sedan ordet. Leader är en fransk förkortning som översatt till svenska
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Eva Lhådö och Karin Ronestjärna bjöd på fika.

Artikel publicerad i Botebladet den 16/3 2010
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Fortsättning artikel publicerad i Botebladet den 16/3 2010

Ett drygt 50-tal bybor hade infunnit sig till informationsmötet i Sunnersta Folkets Hus.

betyder ”samordnande aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygd”. Leader Sollefteå ar-
betar främst för att förbättra miljön på landsbygden. Att bevara och utveckla ett attraktivt landskap
och en levande landsbygd, samt att stimulera omställningen till en resurseffektiv och hållbar pro-
duktion med minskad miljöpåverkan som följd. Bredda företagandet och främja utvecklingen av
landsbygdsekonomin. Arbeta för ett diversifierat näringsliv samt öka fokus på landsbygdens re-
surser i form av attraktiva miljöer för boende och rekreation samt ett ökat fokus på lokalt samar-
bete kring t ex service och infrastruktur.
     Ulf Lhådö berättade därefter om utvecklingsplanerna för Macken. Ett femtiotal intressenter
har meddelat att de kan tänka sig att satsa 1 000 kr var för att möjliggöra köp av en kortläsare. Nu-
varande ägare ställer upp och stöttar projektet, men det krävs frivilliga för att sköta det praktiska.
Om det löser sig med investeringsbidrag, så finns fortfarande en möjlighet att vi kan köpa bensin
och diesel på Macken igen. Diskussionen fortsatte sedan över en kopp kaffe och alla lät sig väl
smaka.                                                                                                                 av Erik Sundberg

Boteåparlamentet hoppas dra igång
brottsförebyggande verksamhet

Ungefär hälften av Boteåparlamentets ledamöter samlade på Bettans Konferenscenter.
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Omfattande stöldräder i området tvingar Parlamentet att agera

Det sista halvåret har det dessvärre börjat förekomma en hel del stöl-
der i bygden. Med anledning av detta har Boteåparlamentet
därför beslutat att vidta åtgärder. Tanken är nu att det, inom

kort, ska bedrivas oregelbunden patrullering i hela området av en
grupp stadiga bybor. Som ett led i denna planerade verksamhet,
kommer det att hållas ett informationsmöte i Sunnersta Folkets
Hus den 25/3 där Kenneth Bergström, från Polismyndigheten i Sol-
lefteå, kommer och ger tips och även informerar om vilka regler
som gäller. Förhoppningsvis kommer det hela även att leda fram till
en bättre fungerande grannsamverkan.               av Rolf Ronestjärna



Spännande Utvecklingspro-
jekt på gång i Boteå

Lena Dalgren, från Sollefteå Leader, tillsammans med styrelsen för förstudien, bestående av
Ulf Lhådö, Kristina Strand, Lennart Johansson och Rolf Ronestjärna.
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I skrivande stund har tre projektförslag lämnats in i samband med Parlamentets förstudie

Förhoppningsvis har det, vid det här laget, inte undgått någon Boteåbo att Boteåparlamentet
just nu gör en förstudie som förhoppningsvis ska mynna ut i ett Utvecklingsprojekt, till gagn
för hela bygden. Torsdagen den 28:e januari hölls ett inledande stormöte (se artikel på si-

dan 20) där hela bygden var inbjuden och därefter har det hållits ett antal olika mindre idémöten.
     Hittills har det kommit in tre olika projektförslag, varav styrelsen just nu arbetar med två av
dessa tillsammans med olika arbetsgrupper. Samtliga förslag presenteras kort nedan. Styrelsen tar
tacksamt emot ytterligare förslag (även om tiden snabbt börjar rinna ut för detta) och även syn-
punkter på redan lagda förslag. På Boteåparlamentets hemsida (www.botea.se) finns det möjlig-
het för byborna att hålla sig ajour med vad som händer och även ge uttryck för sina åsikter via det
forum som har satts upp (se även annons sidan 34).                                       av Rolf Ronestjärna

En Allaktivitetshall i Stöndar
Det har kommit in ett förslag att bygga en allaktivitetshall i angränsning till Bettans
Konferenscenter i Stöndar. I den hallen skulle det kunna vara möjligt att bedriva mäng-
der av olika aktiviteter, för både barn och vuxna, såsom t ex hästridning, klättervägg och fotboll på konst-
gräs. En sådan lokal skulle inte heller vara speciellt svår att hyra ut för olika typer av arrangemang och
skulle också kunna få positiva effekter för företagarna i bygden och även bli ett lyft för bygden i stort.
Vandringsleder i Boteå
Det finns ett förslag att Boteå skulle kunna bli ett attraktivt vandringsområde, med vandringsleder i olika
format. Säkert skulle en hel del människor kunna tänka sig att fara hit för att vandra och njuta av det vack-
ra landskapet och de olika historiska sevärdheter som området har att erbjuda. Säkert skulle tillströmning-
en av folk, med hjälp av marknadsföring, kunna innebära något positivt för olika företag i bygden, spe-
ciellt för de som erbjuder kost och logi. I nuläget finns det redan en befintlig led från Boteå kyrka, via Gål-
sjö Bruk, ända ut till Höga Kusten. Det skulle därför vara intressant om det blev möjligt att sammanbinda
den med den led som går från Björkå gravfält till Holms brygga och därifrån eventuellt kanske t o m vida-
re upp till Björksjön, respektive Sollefteå. Eventuellt kan detta även bli ett projekt i Skogsstyrelsens regi.
Ett Historiens Hus i Boteå
Det har förts fram som idé att man skulle kunna ha ett hus eller en plats dit framförallt barn och ungdo-
mar kunde få komma och, på ett pedagogiskt sätt, uppleva en historisk miljö. Det kunde också bli ett ut-
flyktsmål för skolor och barnfamiljer. Där skulle man kunna få lära sig hur det gick till förr och man skulle
även, på ett lekfullt sätt, kunna få prova på själv. Eventuellt skulle det också kunna finnas tillgång till diver-
se djur. I nuläget finns det dock ingen som är beredd att dra igång och driva detta projekt. Troligtvis skul-
le ett sådant här hus behöva drivas på kommersiell basis och det är därför alltså fritt fram för vem som
helst att satsa på den här idén. Eventuellt finns det dessutom, vid behov, ett hus som skulle kunna upplå-
tas för detta ändamål. Det skulle också kunna vara fullt möjligt att skapa ett hus med ett helt annat inne-
håll eller inriktning, t ex Det Galna Huset etc. Endast fantasin sätter gränser...

Artikel publicerad i Botebladet den 16/3 2010
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Rolf Ronestjärna, Lena Dalgren, Gun Åslund, Ulf Lhådö, Kristina Strand, Eskil Åslund och Lennart Johansson.

Förstudien för Utvecklingspro-
jektet är nu inne på sluttampen
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En Allaktivitetshall i Stöndar står
högst upp på Parlamentets önskelista

Under våren har Boteåparlamentet
         genomfört en förstudie som för-

                hoppningsvis ska kunna leda fram
till ett Utvecklingsprojekt i bygden. Inled-
ningsvis hölls i januari ett stormöte, där in-
vånarna i bygden inbjöds och uppmanades
att komma med idéer.
     Ett av de få förslag som kom in, och som
det under våren har jobbats med mest, är för-
slaget att bygga en Allaktivitetshall i Stön-
dar. Boteåparlamentet tror nämligen att en sådan hall skulle kunna innebära någonting positivt för
byinvånarna, föreningarna, de lokala näringsidkarna och för bygdens utveckling i stort.
     Den största utmaningen, när det gäller ett sådant här omfattande projekt, är givetvis själva finan-
sieringsbiten. Det är bl a här som det s k Leaderprojektet kommer in. Lena Dalgren, på Leader i
Sollefteå, är försiktigt positiv efter att ha tagit del utav Parlamentets förstudie (i samband med ett
möte den 20:e maj), som hon för övrigt upplever som väldigt intressant och väl genomarbetad.
     Men oavsett om nu Leader bestämmer sig för att gå in och delfinansiera hallprojektet, så kom-
mer det utöver detta även behövas ytterligare finansiärer. Denna grannlaga uppgift kommer styrelsen
för förstudien att framöver jobba vidare med. Vi bör också ha i minnet att risken också är fortsatt
stor att projektet överhuvudtaget inte blir av, eftersom det är en ytterligare mängd pusselbitar som
behöver falla på rätt plats.                                                                                           av Rolf Ronestjärna
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Vid det markerade området är hallen tänkt att ligga.

Lena Dalgren, på Leader, tar del utav den förstudie som Boteåparlamentet har arbetat fram.
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Artikel publicerad i Botebladet den 25/5 2010
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Leaderprojektets förstudie
går nu in i sitt slutskede

Ett av alla de otaliga möten som har hållits under det att förstudien har pågått.
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Allt tyder dock på att det inte kommer att byggas en Allaktivitetshall i Stöndar

Som de flesta känner till så har det, sedan i våras, bedrivits en förstudie i Boteåparlamentets
            regi. Syftet har varit att det hela ska utmynna i ett eller flera utvecklingsprojekt till gagn för
           hela bygden.
     I slutet av januari hölls ett inledande stormöte på Sunnersta Folkets Hus där några idéer och
projektförslag framkom. Det projektförslag som väckt allra störst intresse grundar sig på det fak-
tum att Bettan Norberg, som driver Bettans Konferenscenter, sedan en tid har varit öppen för att
sälja konferensanläggningen. Verksamheten har bedrivits framgångsrikt och anläggningen har hållits
i gott skick och till och med utvecklats genom viktiga investeringar, som t ex byte av värmean-
läggning. Vår tanke har då varit att medverka till att finna någon eller några entreprenörer som skul-
le kunna vara beredda att gå in och utveckla verksamheten ytterligare. Dels har möjligheten för oli-
ka företag att gå in och bedriva verksamhet i anläggningen undersökts, likaså möjligheten att bygga
en allaktivitetshall i anslutning till konferenscentret. Tanken har varit att man i hallen skulle kunna
bedriva mängder av olika aktiviteter, för både barn och vuxna, såsom hästridning, klättervägg och
eventuellt fotboll på konstgräs. Efter hand har det tillkommit en rad andra användningsområden
för hallen. De viktigaste förutsättningarna för att förverkliga hallbygget har varit finansieringen
och interaktionen mellan Bettans Konferenscenter och övriga näringsidkare inom fritids- och tu-
ristsektorn. Finansieringen skulle förmodligen inte ha varit något större problem om övriga bitar
hade fallit på plats. Den viktigaste pusselbiten som saknats har varit att få fram en entreprenör som
skulle kunna tänka sig att köpa anläggningen. I samverkan med Bettan Norberg har vi därför utfor-
mat och lagt ut webbannonser i såväl Holland som Belgien. När och om det kommer någon entre-
prenör, som är villig att köpa anläggningen, finns det beredskap med tankar och engagemang från
ett antal personer i bygden. Däremot är planerna på att bygga en allaktivitetshall inte längre aktuella.
Huvudanledningen är att vi inte har någon riktigt lämplig tomt för hallen i nära anslutning till själ-
va konferensanläggningen.
     Eftersom förstudien pågår fram till den sista december har Sollefteås Leaderstyrelse gett oss
rådet att ännu en gång försöka vaska fram ytterligare idéer och förslag på projekt som kan drivas i
bygden. Den som har idéer och frågor kan därför vända sig till Rolf Ronestjärna.
                                                             Boteås lokala Leaderstyrelse genom Lennart Johansson

Artikel publicerad i Botebladet den 7/9 2010
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Flygblad utdelat till ca 460 hushåll i Boteå
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Viktigt informations- &
samtalsmöte hålls i
Sunnersta Folkets Hus

Information och samtal om företa-
gens, föreningarnas och bybornas
möjligheter att tillsammans utveck-

la bygden via ett utvecklingsprojekt.
Besök av Lena Dalgren, verksamhets-
ledare på Leaderprojektet i Sollefteå.
Torsdagen den 28/1 kl 19
i Sunnersta Folkets Hus
VÄLKOMMEN

Affisch uppsatt inför informationsmötet den 28/1 2010
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Närvarande på mötet var  Kristina Strand, Ulf Lhådö, Lennart Johansson och
             Rolf Ronestjärna.

Inledning
Sammankallande Rolf Ronestjärna hälsade välkommen och dagordningen godkändes.

Välja ordförande/sekreterare för Boteås Leaderstyrelse
Lennart Johansson valdes till ordförande och Rolf Ronestjärna till sekreterare.

Gå igenom Boteåparlamentets beviljade ansökan om förstudie
Styrelsen påminde sig om och gjorde en återblick på förstudiens ansökan.

Gå igenom de regler och kriterier som gäller för beviljande av projektansökningar
Styrelsen gick igenom och begrundade det styrdokument som Leader Sollefteå har
för beviljandet av projektansökningar.

Se över och eventuellt göra tillägg till förstudiens handlingsplan
Förstudiens handlingsplan gicks igenom och man kunde konstatera att följande punk-
ter i planen redan har hunnit genomföras:
- En referensgrupp för förstudien, bestående av de fyra ovanstående nämnda perso-
nerna, har bildats.
- En mötesplats och ett forum, där styrelsen snabbt och effektivt kan nå ut med och
ta emot information för projektets räkning, har lagts upp på nätet. Ett forum finns för
styrelsens interna arbete och även ett för den offentliga delen. Adressen dit är
www.botea.se/forum
- En lista på lediga hus som finns i bygden har färdigställts. Listan kommer dock in-
te att offentliggöras, eftersom informationen av vissa kan uppfattas som privat.

Gå vidare när det gäller förstudiens handlingsplan
- Beslutade att inbjuda till inpirationsmöte för att förankra och inspirera för projektet
bland bygdens invånare. Mötet planerades till torsdagen den 28/1 kl 19 (alternativt
onsdagen den 27/1) på Sunnersta Folkets Hus. Rolf Ronestjärna fick i uppdrag att
kontakta Lena Dalgren, Leader i Sollefteå, och tillfråga henne om hon kan komma
och informera och inspirera bygdens folk.
I det mötet kommer även Ulf Lhådö att informera om Macken i Undrom och en spe-
ciell inbjudan kommer därför att mailas ut till dem som uttryckt sitt intresse för att
vilja satsa på att Macken kommer igång igen.
I mötet kommer det givetvis även ges möjlighet att ställa frågor och föra fram idéer
och synpunkter. Tankar fördes också fram att man kunde dela upp sig i smågrupper
för vidare diskussion och samtal (exempelvis kanske i samband med fikat).
Rolf Ronestjärna tog på sig att skriva en inbjudan till mötet, som även är tänkt att
innehålla information om Macken och nyöppnandet av Biblioteket i Björkå. Inbjudan

Forts. nästa sida

Minnesanteckningar från referens-
gruppens möte den 13/1 2010
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kommer att distribueras till Boteås samtliga hushåll under kommande vecka.
- Likaså gavs Rolf i uppdrag att, efter bästa förmåga, ta telefonkontakt med bygdens
föreningar och företag och personligen bjuda in dem till det planerade mötet.

Fritt diskutera och brainstorma
- Tillfälle togs för diskussion och brainstorming. Tankar dök bl a upp om att kunna
uppmuntra till att ett nätverk och samarbete mellan bygdens företag skapas. I detta
nätverk skulle det sedan kunna födas idéer och visioner som skulle kunna ingå i det
planerade Utvecklingsprojektet.
- Det konstaterades att Boteå Utvecklingsgrupps möten, eftersom både Lennart Jo-
hansson och Kristina Strand sitter med där, fortsättningsvis mycket väl också skulle
kunna fungera som en plats och ett forum där det vidare arbetet med Boteås Ut-
vecklingsprojekt skulle kunna både breddas och fördjupas.

Fördela uppgifter inför nästa styrelsemöte och bestämma tidpunkt för mötet
- Kristina Strand fortsätter att hålla koll på huslistan.
- Rolf Ronestjärna kontaktar Pia Hedberg om biblioteket och Boteåparlamentets
adressbyte, med tanke på förestående kontakter med Skattemyndigheten. Därefter
kontaktar han Skattemyndigheten för att anmäla Parlamentet som arbetsgivare.
- Ulf Lhådö jobbar vidare med Macken och inbjuder till Inspirationsmötet.
- Samtliga styrelsemedlemmar tar, när tillfälle ges, en liten rundtur på nätet för att
försöka fiska idéer och uppslag. Ett dagligt besök på projektets forum är också att
rekommendera.
- Att bestämma tidpunkt för nästa styrelsemöte bordlades till ett senare tillfälle.

Demonstrera styrelsens eget forum på www.botea.se
Rolf Ronestjärna instruerade avslutningsvis hur projektets internetforum fungerar.

Minnesanteckningar från referens-
gruppens möte den 13/1 2010
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Närvarande å mötet var Kristina Strand, Ulf Lhådö, Lennart Johansson och
             Rolf Ronestjärna.

Öppna mötet för förhandlingar
Ordförande Lennart Johansson hälsade välkommen och dagordningen godkändes.

Göra en återblick på Informationsmötet som hölls den 28/1
Lena Dalgrens, verksamhetsledare hos Leader Sollefteå, besök och insats var mycket
uppskattat. 54 personer hade infunnit sig till mötet och utrymme för diskussioner
fanns och togs tillvara. Positiva reaktioner har efteråt inkommit från diverse bybor.

Gå igenom den upprättade företags- och föreningslistan för Boteå
I handlingsplanen för förstudien ingick uppgiften att försöka kartlägga förenings- och
företagslivet i Boteå. Rolf Ronestjärna fick på förra styrelsemötet i uppgift att, efter
bästa förmåga, försöka kontakta så många föreningar och företag som möjligt, för den-
na inventerings skull, men även för att bjuda in dessa till Informationsmötet den 28/1.
Efter ca 120 telefonsamtal har nu en sådan lista upprättats, bestående av 30 föreningar
och drygt 60 företag (förutom alla jord- och skogsbruksfastigheter som finns i bygden).
Denna lista ögnades igenom kort och vissa uppgifter kompletterades och styrelseleda-
möterna fick i hemläxa att studera den noggrannare.

Se över de projektidéer som kommit in så här långt
Styrelsen gick igenom de projektidéer som, så här långt, har inkommit. Dessa idéer
kommer inte att offentliggöras förrän idéskaparna har gett sitt godkännande till detta.

Fundera över vilka personer som ska bjudas in till samtal
Rolf Ronestjärna fick i uppgift av styrelsen att, så snart det är möjligt, bjuda in dem
som inkommit med projektidéer till ett samtalsmöte. Även ytterligare några nyckelper-
soner kommer att inbjudas till detta möte, som Rolf själv kommer att leda.

Ta en titt på Svartådalens och Emterviks Leaderprojekt
Styrelsen sneglade därefter lite grann på Svartådalens och Emterviks Leaderprojekt
för att få lite tips och idéer om hur ett Utvecklingsprojekt för Boteå skulle kunna se ut.
Även här fick ledamöterna med sig lite intressant kvällslektyr hem.

Fritt diskutera och brainstorma
Styrelsen samtalade även om den tidigare Centrumgruppens tankar på att kunna göra
Undroms centrum mer attraktivt (t ex med minigolf eller något annat). Kanske skulle
detta kunna inrymmas i det planerade Utvecklingsprojektet. Kanske börjar också tiden
bli mogen för att ordna fram Välkomstskyltar, om det nu kommer visa sig att det
finns finansieringsmöjligheter för detta. Dessutom väcktes även tanken på att, i

Forts. nästa sida

Minnesanteckningar från referens-
gruppens möte den 2/2 2010
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Minnesanteckningar från referens-
gruppens möte den 2/2 2010

framtiden, kunna ha en person som skulle kunna fungera som något av en ambassadör
för bygden.

Övriga frågor
Ämnet lediga hus togs avslutningsvis upp och man kunde tillsammans konstatera att
det i bygden just nu både finns hus till salu och lägenheter till uthyrning. Kristina Strand
fortsätter bevakningen på det området.

Fördela uppgifter inför nästa styrelsemöte och bestämma tidpunkt för mötet
Inga uppgifter, utöver de som nämnts ovan, fördelades. Ingen tidpunkt för nästa möte
bestämdes.

Mötet avslutades
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Närvarande på mötet var Kristina Strand, Ulf Lhådö, Lennart Johansson och
             Rolf Ronestjärna.

Öppna mötet för förhandlingar
Ordförande Lennart Johansson hälsade välkommen och dagordningen godkändes.

Gå igenom och stämma av minnesanteckningar från föregående styrelsemöte
- Den framtagna Föreningslistan för bygden har lagts ut på Boteåparlamentets forum.
- Ett projektidémöte hölls den 4/2 i Botatonhuset. Närvarande på mötet var Catarina
Edén, Tomas Eklund, Gun & Eskil Åslund, Clare Henshaw, Haseeb Sahibi, Maria
Norgren, Bo Kramsjö och Rolf Ronestjärna. Det bestämdes att ett referat från mötet
ska läggas ut på Leaderprojektets forum inom kort.
- Ett möte, om den föreslagna Aktivitetshallen i Stöndar, hölls den 18/2 i Sunnersta
Folkets Hus. Närvarande på mötet var Gun & Eskil Åslund, Ulla Bolin, Mikael Holm-
sten, Martin Åslund, Karin Sellgren, Tommy Åslund och Rolf Ronestjärna. Det bestäm-
des att ett referat från mötet ska läggas ut på Boteåparlamentets forum inom kort.

Göra en återblick på Projektmötet för Aktivitetshallen som hölls den 18/2
Se föregående punkts anteckningar. Sammanfattningsvis kan man säga att tankarna
på att eventuellt bygga en Aktivitetshall i Stöndar mottogs positivt av samtliga mötesdel-
tagare. En projektgrupp bildades och ärendet kommer fortsättningsvis att drivas av
den gruppen.

Se över de projektidéer som kommit in så här långt
Följande idéer har hittills inkommit till styrelsen för Leaderprojektet i Boteå (samtliga
idéer finns även tillgängliga på Boteåparlamentets forum:
- Aktivitetshall i Stöndar (AIS) > Den nybildade arbetsgruppen kommer, under Gun
& Eskil Åslunds ledning, att arbeta vidare med idén och kommer förhoppningsvis kun-
na presentera ett förslag inom en snar framtid.
- Vandringsleder i Boteå (VIB) > En arbetsgrupp, som är på väg att bildas, kommer
att se över möjligheterna att försöka binda samman den vandringsled som redan fin-
ns mellan Björkå och Holm, med den som redan existerar mellan Boteå kyrka och Hö-
ga Kusten.
- Ett Historiskt hus i Boteå (HIB) > Denna idé kommer att publiceras på Boteåparla-
mentets forum, där förhoppningsvis någon kommer att nappa på den. I nuläget finns
dock ingen som är beredd att dra igång detta projekt.
- En egen bank i Boteå (BIB) > Personen som kommit upp med idén fortsätter att se
över möjligheten att förverkliga visionen på en s k bybank i Boteå.
- Olika företagsidéer (FIB) > De företagsidéer som inte är skyddade kommer att pub-
liceras på Boteåparlamentets forum, i hopp om att någon ska tycka att de är nåt att
satsa på.

Forts. nästa sida

Minnesanteckningar från referens-
gruppens möte den 24/2 2010
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Minnesanteckningar från referens-
gruppens möte den 24/2 2010

Styrelsen kommer fortsättningsvis försöka stötta de olika idéer som finns och även
hålla ögonen öppna för ännu fler. Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer det
dessutom finnas behov av att försöka sy ihop de olika idéerna till ett projekt.

Fundera över och bestämma vilken information som ska offentliggöras på nä-
tet och på nästa Parlamentsmöte
Beslut togs att det nu är hög tid att offentliggöra i princip samtliga projektförslag, bå-
de på Boteåparlamentets hemsida och forum. Även Boteåparlamentets styrelse kom-
mer att få grundlig information på nästa Parlamentsmöte.

Fritt diskutera och brainstorma
Diskussion och brainstorming pågick växelvis under hela styrelsemötet.

Övriga frågor
- Efter påbackning, ifrån Leader Sollefteå, har ansökan om förstudien kompletterats.
- Planerna på ett attraktivt centrum i Undrom, välkomstskyltar och en framtida byam-
bassadör togs åter upp.

Fördela uppgifter inför nästa styrelsemöte och bestämma tidpunkt för mötet
- Rolf Ronestjärna fick i uppdrag att kontakta någon på Kalknäs skola för att höra sig
för om deras eventuella projektidéer för framtiden. Likaså åttog han sig att kontakta
Ingemar Thulin avseende Vandringsledsprojektet.
- Lennart Johansson fick i uppdrag att kolla upp vilka markägare som eventuellt skul-
le kunna beröras av en vandringsled mellan Holm och Undrom.
- Ingen tidpunkt för nästa styrelsemöte bestämdes.

Mötet avslutades
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Närvarande på mötet var Kristina Strand, Ulf Lhådö, Lennart Johansson och
             Rolf Ronestjärna.

Öppna mötet för förhandlingar
Ordförande Lennart Johansson hälsade välkommen och dagordningen godkändes.

Gå igenom föregående mötes minnesanteckningar

Se över de olika projektidéerna
Styrelsen tittade över de olika projektförslag som kommit in.
- Vandringsleder i Boteå (VIB) > Ett möte, angående projektförslaget om Vandrings-
leder i Boteå, hölls den 11/3. Närvarande var Elisabet Sellgren, Ingemar Thulin och
Rolf Ronestjärna. Elisabet meddelade att Leader Sollefteå tagit ett principbeslut att
inte satsa pengar på röjning av vandringsstigar, eftersom det finns pengar att söka för
detta ändamål på andra håll. Ingemar bekräftade det senare och berättade att han tidi-
gare varit kontakt med Skogsstyrelsen och fått ett positivt besked från dem när det gäl-
ler just detta. Ingemar gavs därför i uppdrag att åter kontakta Skogsstyrelsen och hö-
ra sig för med dem.
- Historiskt Hus i Boteå (HIB) > Projektförslaget när det gäller ett s k Historiskt Hus
är tillsvidare vilande, eftersom ingen i nuläget har visat något intresse för att vilja driva
det. Styrelsen tycker dock att idén är fortsatt intressant och hoppas att någon, med ti-
den, ska tända på idén. En person har tillfrågats om intresse fanns hos denne att driva
idén, men efter moget övervägande tackade dock personen ifråga nej.
- Bank i Boteå (BIB) > Tomas Eklund arbetar vidare med idén och det finns möjlighet
att kontakta honom om man är intresserad. Det mesta tyder dock på att denna idé in-
te kommer att passa in i ett framtida Leaderprojekt.
- De olika företagsidéerna (FIB) > De olika företagsidéerna ägnades också lite tid.

Projektförslagen VIB, HIB, BIB och AIS presenterades i detta nummer av Botebladet.
De finns också presenterade på Boteåparlamentets hemsida på adressen www.botea.se

Göra en återblick på Projektmötet för Allaktivitetshallen som hölls den 15/3
Två möten, om den föreslagna Allaktivitetshallen i Stöndar, har hållits sedan förra sty-
relsemötet (4/3 & 15/3). Referat från båda mötena finns utlagda på Boteåparlamentets
forum. Närvarande på mötet den 15/3 var Gun & Eskil Åslund, Mikael Holmsten, Ka-
rin Sellgren och Rolf Ronestjärna.
I nuläget skissas det på en Allktivitetshall i storleken 70X30 meter med konstgräs.
En hall, i den storleksordningen, kommer att hamna på ca 1,3 miljoner kronor exkl.
moms. Kostnad för markarbeten tillkommer. Utöver det tillkommer dessutom kostnad
för konstgräs med ca 1 miljon kronor. Tanken är dock att kunna finansiera konstgräset
på annat sätt.

Forts. nästa sida
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Minnesanteckningar från referens-
gruppens möte den 18/3 2010

Hallen är tänkt att placeras i anslutning till Bettans Konferenscenter (på samma sida).
En bred uppslutning, från bl a bygdens föreningar i bygden, är nödvändig för att över-
huvudtaget kunna genomföra projektet.

Samtal och fördjupning kring projektet med Allaktivitetshallen (AIS)
Se föregående punkts anteckningar. Diskussion kring följande frågor ägde rum:
- Hur framskrider projektarbetet i arbetsgruppen?
- Kan styrelsen göra något för att stötta arbetet med Allaktivitetshallsprojektet?
- Samtala om ägandefrågan när det gäller Allaktivitetshallen.
- Samtala om projektets kostnader och hur det ska finansieras.

Ta beslut om vi ska eller inte ska förlänga tiden för förstudien
Styrelsen beslutade att förlänga tiden för förstudien till den 30/6. Rolf fick i uppdrag
att kontakta Leader Sollefteå.

Fritt diskutera och brainstorma
Diskussion och brainstorming pågick växelvis under hela styrelsemötet.

Övriga frågor
- Ulf Lhådö informerade att han ännu inte har fått nåt besked från Länsstyrelsen när
det gäller ansökan om investeringsbidrag för Macken.
- Verksamhetsledaren för Leader Sollefteå påminner om att skrivning av projektansö-
kan inte får räknas in i själva förstudien och föreslår också att en preliminär projekt-
ansökan bör lämnas in så snart som möjligt.
- Enades om att ett möte, med representant från Leader Sollefteå och Arbetsgruppen
för Aktivitetshallen, bör hållas inom en snar framtid.
- Enades om att så många som möjligt ur styrelsen ska försöka närvara vid Arbets-
gruppens nästa möte till veckan.

Fördela uppgifter inför nästa styrelsemöte och ev. bestämma tidpunkt för mötet
- På förslag från Arbetsgruppen beslutades att Rolf ska ringa runt till föreningarna för
att kolla upp vad dessa skulle kunna ha för användning av Allaktivitetshallen och
vad de eventuellt kan tänkas bidra med i form av ekonomiska medel och arbetsinsatser.
- Rolf fick också i uppdrag att stämma av med Ingemar Thulin om hur arbetet kring
Vandringslederna i Boteå framskrider.
- Ingen tidpunkt för nästa styrelsemöte bestämdes.
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Närvarande på mötet var Gun & Eskil Åslund, Rolf Ronestjärna, Mikael Holm-
               sten, Ulla Bolin, Tomas Sundberg, Karin Sellgren, Martin Åslund och Tom-
              my Åslund.
     Rolf Ronestjärna hälsade inledningsvis välkommen och gav sedan lite bakgrunds-
fakta till det utlysta mötet. Därefter tog Gun och Eskil Åslund över och delade sin
vision med att anlägga en Allaktivitetshall vid Bettans Konferenscenter i Stöndar. I
samband med presentationen ritade Gun även upp en skiss på de positiva effekter
som en hall skulle kunna innebära för bygden. På detta följde ett positivt och givan-
de samtal, där samtliga närvarande var rörande överens om hur stort det skulle vara
om en Allaktivitetshall i Stöndar kunde bli verklighet.
     Eskil Åslund visade därefter en broschyr på hur en 60X22 meter stor hall, i mil-
jonklassen, ser ut. Mikael Holmsten, från Undroms IF, pekade på det faktum att hal-
len skulle bli ännu mer attraktiv för uthyrning om den kunde vara 30 meter bred och
de församlade instämde. Eskil lovade att ta fram ett nytt kostnadsförslag. Mikael, i
sin tur, sade att han skulle kolla upp vad en utrullbar konstgräsmatta skulle gå på.
Han trodde även att man eventuellt skulle kunna söka pengar till en sådan från Vatten-
regleringsfonden.
     Ulla Bolin meddelade att hon och Bruno är fortsatt positiva till idén med en hall,
men att dottern Anna hade aviserat om att eventuellt vilja ta över jordbruket och att
hon i så fall kunde komma att ha synpunkter på förslaget att placera en eventuell hall
strax direkt nedanför vägen vid Bettans. Någon i gruppen väckte då idén om att istäl-
let lägga hallen bortanför Bettans lägenhetslänga. Eskil lovade att kolla upp vem som
äger den marken, eventuellt är det ju Bettan själv.
     Avslutningsvis bildades en arbetsgrupp, bestående av Eskil & Gun Åslund, Karin
Sellgren och Tommy Åslund. Beslutades även att tillfråga Stefan Strandberg att ingå
som representant för Undroms IF. Ytterligare någon person kan även komma att ingå.
Likaså bestämdes att man skulle konsultera Thomas Larsson, på Holm, som har stor
erfarenhet av att jobba med stora projekt. Det bestämdes även att arbetsgruppen för
Stöndarprojektet kommer att träffas om ca 14 dagar, för att man ska hinna samla in all
nödvändig information som behövs för man ska kunna arbeta vidare med projektidén.

Gun Åslund delar Stöndarvisionen, och planerna på hallen, med mötets övriga deltagare.

Förstudien för Allaktivitetshallen:
Referat från möte den 18/2 2010
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Närvarande på mötet var Gun & Eskil Åslund, Ulla Bolin, Karin Sellgren,
             Thomas Larsson (speciellt inbjuden som konsult), Tommy Åslund, Stefan
             Strandberg och Rolf Ronestjärna.
     Eskil Åslund hälsade inledningsvis välkommen och gjorde sedan en tillbakablick
på föregående möte, eftersom varken Stefan Strandberg eller Thomas Larsson var när-
varande då. Därefter redogjorde Eskil för sina efterforskningar, när det gäller den plats
som Allaktivitetshallen är tänkt att byggas på. Bettan Norberg äger idag marken, men
även en viss del av Bruno och Ulla Bolins mark kan komma i anspråk för byggnationen.
Bettan visade sig vara positiv till att sälja marken (hon skulle fundera vidare på köpe-
summa) och hon föreslog även att projektet också skulle passa på att ta över själva lä-
genhetslängan, som då skulle kunna användas till omklädningsrum och duschrum.
     Eskil hade kollat upp vad en större hall skulle kosta. Han hade tyvärr inte fått in al-
la anbud, men berättade att en hall, i storleksordningen 70X30 meter går på ca 2,5 mil-
jon, inklusive moms och montering. Med övriga kostnader kommer det säkert att ham-
na nånstans över tre miljoner.
     Thomas Larsson menade att det bästa kanske vore om ett antal personer i bygden
istället bestämde sig för att köpa marken, för att därefter arrendera ut den till den el-
ler de som ska driva hallen. Han sade sig själv vara öppen för att gå in som delägare,
av själva marken, och trodde inte att det borde vara speciellt svårt att få fler att intres-
sera sig.
     Thomas tyckte också att vi skulle ta oss en rejäl funderare på att bygga hallen
själva och att bygga den i trä istället för plåt, som det var tänkt från början. Man
skulle då kunna försöka tigga ihop materialet från skogsägarna i området. Han trodde
att ca 2 000 m2 bräder skulle räcka. Stommen bör man dock köpa från en entreprenör,
och Mählers Smide AB i Näsåker kom på tal, för att få en fullgod bärighet. Tommy Ås-
lund åtog sig att kolla med denne. Till detta kommer sedan även kostnaden för själva
plåttaket. Tommy sade vidare att det finns en hel del grävare etc i bygden och att det
inte borde vara nån omöjlighet att få fler att ställa upp och göra en ideell insats när
det blir frågan om att gräva och gjuta hallens grund (åtminstone till självkostnadspris,
tillade Eskil). Man enades om att det också kommer att behöva göras en ritning (kon-
struktionsberäkning) och Gun och Eskil nämnde om en bekant till dem som de kunde
fråga. Det konstaterades att en viktig poäng, med att själva bygga hallen, är just det
att man kan få upp antalet ideella timmar väsentligt, vilket alltså skulle kunna finansi-
era projektet lättare. Nackdelen med att bygga i trä, är ju dock att materialet behöver
kontinuerlig skötsel och underhåll.
     Frågan om vad som gäller för eventuellt bygglov ställdes också och Karin Sellgren
fick i uppdrag att kolla upp detta. Även frågan om vem som ska äga hallen, efter av-
slutat projekt, togs slutligen upp. Nån föreslog Boteåparlamentet och någon uttryckte
tveksamhet, eftersom Parlamentets medlemmar byts ut med jämna mellanrum. Tho-
mas föreslog att man kunde göra hallen till en ekonomisk förening och att byborna
kunde gå in och satsa en valfri summa pengar (ungefär som Macken alltså). Undroms
IF nämndes också i diskussionen.

Förstudien för Allaktivitetshallen:
Referat från möte den 4/3 2010
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Närvarande på mötet var  Gun & Eskil Åslund, Karin Sellgren, Mikael Holmsten
            och Rolf Ronestjärna.
              Mikael Holmsten, Undroms IF, redogjorde inledningsvis för hur Kubens konst-
gräsmatta i Långsele hade finansierats. Han berättade att Vattenregleringsfonden bidrog
med 500 000 kr och att Västernorrlands Fotbollsförbund bidrog med 400 000 kr.
Förhoppningsvis skulle en liknande finansiering även kunna ske för en konstgräs-
matta i Allaktivitetshallen. Mikael åtog sig att fortsätta att undersöka frågan.
     Eskil Åslund meddelade att han hade fått en offert från företaget Lindab i Sundsvall.
De menar sig kunna bygga en hall, med måtten 70X30 m, för 1,3 miljoner exklusive
moms. Eskil hade även en hälsning från Tommy Åslund, som i förra mötet fick i upp-
drag att kontakta Mählers Smide AB i Näsåker, för att fråga om de eventuellt skulle
kunna bygga själva stommen till hallen. Deras besked var dock att de inte kunde det,
men att de kunde lämna jobbet vidare till ett annat företag. Tanken som väcktes i för-
ra mötet, d v s att bygga hallen i trä (istället för i plåt) kändes i nuläget därför mindre
aktuell, med tanke på offerten från Lindab och beskedet från Mählers Smide. Likaså
konstaterades att det återkommande behovet av målningsarbeten, på sikt, kanske ock-
så istället kommer innebära en merkostnad.
     Karin Sellgren informerade om att ett bygglov för hallen kommer att kosta 80 000 kr.
Sedan tillkommer ytterligare avgifter för inkoppling av el, vatten och avlopp.
     Eskil berättade att han hade varit kontakt med Bettan Norberg, på Bettans Kon-
ferenscenter, och att hon helst skulle vilja sälja konferenscentret så snart som möjligt.
Det bestämdes att Eskil skulle ta en förnyad kontakt med Bruno och Ulla Bolin för att
diskutera markfrågan med dem. Det kan antingen komma att handla om ett köp av
marken eller också kan det bli frågan om en långtidsarrende på t ex 49 år. Fördelen med
ett arrende är ju att man slipper ifrån kostnader och besvär för avstyckning av marken.
     Samtalet kom därefter att handla om hur man bäst ska kunna få en bredare upp-
slutning kring projektet, framförallt ifrån föreningar och företag i bygden. En bred upp-
slutning behövs nämligen för att ge tyngd och trovärdighet till den projektansökan
som sedermera ska lämnas in. Man kom överens om att Rolf Ronestjärna inledningsvis
ska ringa runt till bygdens föreningar och fråga om hur just den föreningen skulle kun-
na nyttja hallen och även om föreningen ifråga skulle kunna tänkas att bidra till pro-
jektet via ekonomiska medel eller andra egeninsatser.
     Frågan om vem som egentligen ska stå som ansvarig ägare för Allaktivitetshallen
kom åter upp. Olika ägareformer diskuterades. T ex skulle man kunna ha en hallföre-
ning, bestående av representanter från olika föreningar i bygden. Eller också skulle en
eller ett par föreningar tillsammans kunna stå som ägare. Man skulle också kunna star-
ta en ekonomisk förening, där intresserade går in och satsar ett belopp. Likaså skulle
hallen även kunna arrenderas ut till någon som är intresserad. Alla höll med om att just
denna fråga är oerhört viktig och därför måste lösas så snart som möjligt.
     Samtalet kom även att handla en del om den projektansökan som framledes ska
skrivas. Man enades om att en ansökan både bör innehålla en tydlig projektplan och
en projektvision. Rolf Ronestjärna berättade att Leader Sollefteå har uttryckt ett ön-
skemål om att, så snart som möjligt, få in en kostnadskalkyl för projektet. Arbets-
gruppen för hallen kom, efter en stunds funderande, fram till att snön först behöver
tina bort för att man ska kunna göra en fullständig beräkning av de markarbeten som
kommer behöva göras. Rolf fick i uppdrag att meddela detta till Leader Sollefteå.

Förstudien för Allaktivitetshallen:
Referat från möte den 15/3 2010
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Närvarande på mötet var Eskil Åslund, Mikael Holmsten, Lennart Johansson
             och Rolf Ronestjärna.
              Inledningsvis ställdes frågan om vem som ska bygga och även vem som ska
driva hallen. Man enades om att man troligtvis kommer att behöva vända sig till nå-
gon form av byggentreprenör för att få hjälp med själva byggandet. Det behöver dock
inte bli frågan om hela byggnationen utan kanske enbart till vissa delar. Likaså kom-
mer det också bli nödvändigt att ha en projektledare som kan driva byggnationen fra-
måt. Idealet vore ju givetvis om någon, som har kompetensen, kunde ställa upp ide-
ellt. Men det kan också komma att visa sig att man måste leja någon för uppdraget,
även om det då kan komma att räcka med punktinsatser från denne. Olika namn dis-
kuterades och ett namn som dök upp var Tommy Åhlin i Törsta, som är verkmästare
på byggfirman Lennart Eriksson AB i Kramfors. Man beslutade att Rolf Ronestjärna
och Eskil Åslund skulle försöka få till ett möte med honom, för att förhoppningsvis
kunna få lite goda råd om hur man ska komma vidare med projektet.
     Samtliga närvarande var överens om att man snarast även behöver få till en kost-
nadskalkyl för projektet, avseende kostnader för mark, grundarbeten, hall, el, vatten
och ev omklädningsrum. Likaså hur många ideella arbetstimmar som man kan få till.
Det togs också upp att man även borde ta in offerter på arbetet, antingen på hela job-
bet eller också på olika delar av det.
     Även finansieringen av projektet diskuterades och man kom fram till att det omöj-
ligt kommer att kunna finansieras enbart med Leaderpengar. Man kommer även behö-
va ansöka om medel på andra håll och dessutom kommer man att behöva förlita sig
till sponsorer.
     När det sedan blir frågan om vem som, i slutändan, kommer att driva hallen finns
det ju fler tänkbara lösningar. Det kan t ex bli en hallförening som har ansvaret och
som kanske i sin tur arrenderar ut den till en entreprenör. Eller också kan t ex en eller
fler företagare arrendera hallen av t ex Boteåparlamentet.
     Eskil redovisade därefter lite kostnadsuppgifter som han hade fått in, bl a för
markarbetet. När man, i samband med detta, tillsammans gjorde en grov kostnads-
beräkning, kom man fram till att en hall, i storleksordningen 70X30 meter (inklusive
konstgräs och alla övriga kostnader), med största sannolikhet kommer att hamna kring
fem miljoner kronor. Vid konstaterandet av den summan drog alla närvarande djupt
efter andan och Mikael Holmsten undrade om det överhuvudtaget kommer att vara
möjligt att få loss så pass mycket pengar för projektet. Kanske vore det istället mer
realistiskt att överge tanken på en konstgräsmatta och istället satsa på att bygga en
mindre hall (60X22 meter) för mindre än tre miljoner. Alla höll med och man kon-
staterade dessutom att en mindre hall, som inte i huvudsak är inriktad på fotboll, för-
modligen kommer att kunna få ett bredare användningsområde. Man beslutade dock
att göra en kostnadskalkyl för både det billiga och det dyra alternativet.
     Även frågan om personer med allergi kommer att få besvär, att vistas i en lokal
där det har förekommit både hästar och hundar, ställdes. Rolf fick i uppdrag att för-
söka forska vidare när det gäller det.

Förstudien för Allaktivitetshallen:
Referat från möte den 22/3 2010
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Närvarande på mötet var Eskil Åslund, Lennart Johansson, Rolf Ronestjärna
             och andra halvan av mötet även Gun Åslund.
               Detta möte kom i huvudsak att handla om den kostnadskalkyl som Tommy
Åhlin tagit fram för markarbetena för Allaktivitetshallen.
Så här ser den beräknade kostnaden för hallen ut i dagsläget (samtliga kostnader är
ungefärliga och inklusive moms):
Hall (stommar + plåt) 1 031 000
Plintar 375 000
Markarbete 585 000
Elinstallationer 362 000
Sarg och läktare 215 000
Luftreningsmaskin 120 000
Ventilationsanläggning 50 000
Tillfartsvägar 50 000
Vatten & avlopp 50 000
Anslutningsavgift VHS 168 000
Barack med toaletter 50 000
Zeolit 50 000
Bygglov 80 000
Markinlösen + avstyckning 50 000
Summa kostnader 3 236 000
     Det samtalades även en hel del om att tanken med hallen ju är att man ska kunna
bedriva så många verksamhetstyper som möjligt och att just djuraktiviteter kan kom-
ma att bli en betydande del av den verksamhet som kommer att bedrivas i hallen. Ett
problem som funnits med i diskussionen, sedan allra första början, är just hur man ska
kunna lösa allergifrågan. Rolf Ronestjärna, som av styrelsen fått i uppdrag att jobba
med den frågan, berättade att han har varit i kontakt med Allergiförbundet. Dessa pe-
kade på det faktum att inga multihallar hittills har lyckats lösa allergiproblemen.
Rolf har även varit i kontakt med Dannerotravet för att höra hur de har löst det hela.
Det visade sig att de inte har hittat nån lösning än. Däremot jobbar de fortfarande med
frågan och de tipsade om en Roger Sandström i Sollefteå, som tydligen ska ha en del
idéer och även kontakter på området. Vid kontakt visade det sig att han, i sin tur, ha-
de kontakt med ett företag som säljer luftreningsanläggningar, där man med hjälp av
aktivt syre på ett effektivt sätt lär kunna rena luft från olika typer av föroreningar. Han
använder själv en sådan anläggning i sitt häststall med ett positivt resultat. Roger
Sandström tipsade vidare om företaget Digitech Development AB i Älandsbro som
importerar zeolit (en vulkanisk bergart med stor uppsugningsförmåga) från USA. Ett
sådant material skulle kunna fungera att ha på golvet i hallen.
     De närvarande enades avslutningsvis om att ett eventuellt byggande av en Allakti-
vitetshall inte bör få stranda på om man lyckas att lösa allergifrågan eller inte.
Avslutningsvis bestämdes också att man skulle försöka få till ett möte med represen-
tanter från Leader till nästkommande vecka, för att kunna presentera den preliminä-
ra kostnadskalkylen och även få lite input och feedback.

Förstudien för Allaktivitetshallen:
Referat från möte den 15/4 2010
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Närvarande på mötet var Lena Dalgren (från Leader Sollefteå), Gun & Eskil
                Åslund, Kristina Strand, Lennart Johansson, Ulf Lhådö och Rolf Ronestjär-
             na & Isak Ronestjärna (praoelev).
     Rolf Ronestjärna hälsade inledningsvis välkommen och berättade att av, de väldigt
få, projektförslag som kommit in, så är det förslaget om att bygga en Allaktivitetshall
i Stöndar som man har koncentrerat sig på under våren.
     Därefter gavs Gun Åslund
tillfälle att berätta om den vi-
sion som hon och maken Eskil
har haft för Stöndar. För att tyd-
liggöra visionen visade hon
också ett flödesschema (se si-
dorna 18 & 20).
     Därefter tog ett långt sam-
tal vid, där Lena Dalgren bl a
uttryckte sig väldigt positivt
om både planerna på en Alla-
ktivitetshall och om hur Parla-
mentets förstudie har genom-
förts. Hon tyckte framförallt
att visionen om en Allaktivi-
tetshall i Stöndar lät väldigt in-
tressant och spännande. Hon
lovade att själv presentera den
på kommande veckas styrel-
semöte för Leader Sollefteå.
    När hallens finansiering
kom på tal, föreslog Lena att
man även borde kolla upp möj-
ligheten att kunna få loss byg-
demedel från Länsstyrelsen.
     Det samtalade även en del
om hallens ägarfråga, som kan-
ske är en av de viktigaste frå-
gorna som man bör lösa innan man drar igång med projektet. Lena berättade då att
det är fullt möjligt att, efter projektets slut, sälja hallen för en symbolisk summa. Li-
kaså kan den framtida ägaren också vara med och delfinansiera byggnationen i inled-
ningsskedet. Det bestämdes därför att man på var sitt håll, via sina olika kontakter,
skulle försöka få kontakt med ett antal entreprenörer för att kunna presentera projekt-
visionen för dessa.

Förstudien för Allaktivitetshallen:
Referat från möte den 20/5 2010

Flödesschemat för Stöndarvisonen gicks igenom.

Lena Dalgren lyssnade intresserat till genomgången.
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Närvarande på mötet var Eskil Åslund, Gun Åslund, Lennart Johansson, Rolf
             Ronestjärna, Karin Sellgren och Kristina Strand (första halvtimmen av mö-
            tet).
     Rolf Ronestjärna berättade inledningsvis att han, som man kommit överens om
på föregående möte, hade kontaktat Jan Wikskär på Ronneby Brunn, Patrik Attini på
Hotell Södra Berget i Sundsvall och Hans-Erik "Hacke" Näslund, projekledare i LRF:s
projekt Företagsam Landsbygd. I samtliga samtal berättade Rolf om Stöndarvisionen
och bad även personerna ifråga att nämna om Stöndar i sina nätverk. Han mailade
också Stöndarvisionen till Patrik Attini och Hans-Erik Näslund. Den sistnämnde vi-
sade sig särskilt intresserad av Stöndarvisionen och han berättade att han hade stött
på fler platser som har ungefär samma problem och behov som Boteå har och som ock-
så de, med ljus och lykta, söker efter en entreprenör som skulle kunna skaka liv i en
verksamhet som kanske går på tomgång. Hans-Erik gav också uttryck för att han skul-
le tycka att det var intressant att få dra igång ett projekt för att kanske kunna hitta en
lösning för den typen av behov.
     Rolf nämnde också om sitt telefonsamtal med Lena Dalgren, Leader i Sollefteå,
och att denne berättat att man i den s k Leaderstyrelsen tror på Stöndarvisionen och
att man även kan tänka sig att gå in och satsa ekonomiskt. Däremot anser man att Bo-
teåparlamentet inledningsvis ska söka hela projektsumman från Länsstyrelsens Bygde-
medel och att man därefter ska ansöka från Leader om eventuellt resterande belopp.
Rolf fick i uppdrag att börja jobba med en sådan ansökan.
     Därefter skedde en viss rekapitulation av föregående möte (det möte då Lena Dal-
gren var på plats). Stöndarvisionen blöttes och stöttes därefter ytterligare ett par varv
och det konstaterades bl a att man får vara tacksam om hallen enbart kommer att täc-
ka sina egna kostnader. De församlade var även rörande överens om att Konferens-
centret och den planerade Allaktivitetshallen är fullständigt beroende av varandra och
att en byggnation inte kan komma i fråga förrän Stöndars framtid är säkrad. Likaså att
vad som först och främst krävs är en framtida entreprenör av Stöndar, som blir själ-
va motorn i Stöndarvisionen och i Allaktivitetshallen. Alla var eniga om att ingen vill
vara med och bygga en Allaktivitetshall som riskerar att enbart bli ett monument för
en vision som det sedan kom att visa sig inte ha någon som helst förankring i verklighe-
ten. Rolf fick i uppdrag att kontakta Lena Dalgren och framföra Arbetsgruppens
tankar. Samtidigt skulle han också stämma av om det är tillåtet att köpa begagnat till
projektet och likaså om man kan skjuta på en byggnation efter det att man har fått en
projektansökan beviljad.
     Det bestämdes också att Rolf och Lennart ska försöka få till ett möte med Bettan
Norberg så snart som möjligt. Tanken med mötet är att bl a stämma av med henne hur
hon tänker sig en eventuell försäljning av Stöndar och om Arbetsgruppen, på något
sätt, kan vara henne behjälplig när det gäller detta. Det samtalades också om att, när
det framledes eventuellt blir lämpligt, försöka få Tidningen Ångermanland, Norrsverige
och Land att komma och göra ett reportage om Stöndarvisionen, i hopp om att kan-
ske kunna locka till sig en seriös entreprenör.

Förstudien för Allaktivitetshallen:
Referat från möte den 2/6 2010
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