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SIDAN 16:  FILADELFIA ARRANGERAR BARNENS DAGAR

Botaton - En kulturfö-
rening i glesbygd

Erika Bentsen och Catarina Edén på
Botatonhuset. SIDAN 12

Johan och Anna upplevde ett
annorlunda Japan SIDAN 8

FO
TO

: R
O

LF
 R

O
N

ES
TJ

Ä
R

N
A

FO
TO

: J
A

N
 E

K
LU

N
D

Valet till Parlamentet
engagerade bygden

Pia Hedberg tog emot  Ulla Nylanders
& Lars de Walls röster. SIDAN 18
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Daniel Näsholm showade för eleverna på Kalknäs skola

Förändringar på gång i hopp
om att kunna öka försäljningen

Besök på Kalknäs
skola & Bohedsvallen

Daniel Näsholms besök på Kalknäs
skola var mäkta populärt. Elevernas
frågor fullkomligt haglade runt honom
och hans autografhand fick sig en re-
jäl genomkörare.
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Förutom besöket på Kalknäs skola i mars kom-
mer Daniel Näsholm även till Bohedsvallen den 9
juni. Då kommer nämligen han själv och hans klubb
GIF Sundsvall att spela en uppvisningsmatch. SIDAN 5

Clownen Sam besök-
te Kalknäs skola

En okänd beundrare passade på att
ge Sam en rejäl kram. SIDAN 4
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Ann-Charlotte Agrell och Antti
Dahlgren är Duo de Luxe SIDAN 6

SIDAN 14
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Välkommen att ta del av ännu
ett nummer av Botebladet! Hop-
pas att Du kommer att finna det

intressant. Förhoppningsvis kan den
sakta växande prenumerationsstoc-
ken vara en liten indikation på att det
finns en ömsesidig uppskattning mel-
lan läsare och tidning. Kanske finns
det nåt i varje nummer som kan intres-
sera just Dig. I det här numret är det
t ex premiär för ett Botekryss som Erik
Hoppe, Stöndar satt ihop. Vi har löfte
från honom om ytterligare tre kryss.
Det händer då och då att redaktionen
får frågan om vem som döljer sig bakom
pseudonymen Arga Gubben. Faktum
är att det inte finns nån stationär skri-
bent av Arga Gubben eftersom redak-
tionsmedlemmarna inte har velat ut-
sätta sig för repressalier från läsarna.
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 Boteåpar-
lamentets digitalkamera om det är nåt
som behöver dokumenteras.
Vänligen lämna in artiklar, evenemangs-
tips och information till redaktionen i
god tid innan presstopp. Helst via dis-
kett eller mail, men maskinskriven text
går bra i nödfall. Mailadressen är som
vanligt botebladet@ronestar.nu
Nästa nummer av Botebladet kommer
ut vecka 37 och sträcker sig november
månad ut. Ha en riktigt fin sommar och
väl mött på alla de satsningar som byg-
den har att erbjuda!

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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NÄSTA BOTEBLAD
tisdagen den 2/9 2003

Notera detta datum
i Din planering!

PRESSTOPP

Rolf Ronestjärna, chefsredaktör

EFTERLYSNING
Botebladets utgivning är delvis beroende av annonsintäkter. Hittills har annons-
försäljningen legat på redaktionens bord, men vi söker nu en glad och posi-
tiv 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!

Mod

Vad är ”mod” för något? När jag var yngre, eller rät-
tare sagt ett barn, bestod dagarna med mycket lek,
och även en del arbete som att stapla ved. Det fanns

ett antal pojkar hemma i byn och ständigt så var det en kamp
om att vara modigast. Det var att hoppa från taket på ved-
bon eller att ta sig längst ut på den nattgamla is som frusit
till. Och när man klarat av taket på vedbon så förflyttades
genast blicken till taket från garaget. Sedan återstod taket
på lagårn, men då kom genast ”modet” riktigt på prov. Att
hoppa från tak hade betraktats modigt, men helt plötsligt
verkade det vara farligt, ja rent av idiotiskt.  Helt plötsligt
var den som vågade avstå från dessa hopp och litade på sig
själv och sitt om-döme, den som var den modigaste. Vi som
hoppade (tyvärr så tillhörde jag den skaran) fick ont i benen
och för en pojke avslutades äventyret med ett armbrott.
Den massmediabevakning som sker i dag av händelser runt
vår värld skapar ett grupptryck på samma sätt som pojk-
gänget hemma i byn. När media tycker något så kommer det
stora drevet i gång. ”Nästan” alla springer iväg åt samma
håll, de som inte springer iväg eller rent av har en avvikande
uppfattning betraktas med samma ögon som den som inte var
”modig” nog att hoppa från taket på lagårn.
Det verkliga modet är att omvärdera sin
uppfattning och att erkänna att någon an-
nan hade rätt eller gjorde rätt. Framför
allt så gäller det att vänta på dem som
tänker efter.
Ha en trevlig sommar!

Ingemar Thulin
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Macken i Undrom behöver öka
sin försäljning för att överleva
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Åsa Hedman tycker som många andra att det behövs en mack i Undrom.

Stig Nottberg genomför vissa förändringar i hopp om att kunna ha kvar macken

Sedan en tid till-
baka har de eko-
nomiska förut-

sättningarna för Mac-
ken i Undrom ändrats
och en hel del föränd-
ringar är också på gång.
    -Bilisten, tidigare en
del av Shell, har blivit ett
självständigt bolag under
namnet Bilisten Netto,
berättar Stig Nottberg,
som driver Macken.

    I samband därmed
har bensinpriset sänkts
med 25 öre per liter för
konsumenten. Det inne-
bär billigare bensin, men
det innebär också väsentligt minskade inkomster för mackägaren.
    – Fler måste tanka om det skall gå att driva Macken vidare, förklarar Stig. Det har hittills gått att
få hygglig kostnadstäckning för bensindelen med 180 000 liter bensin sålda per år. Men med de
ändrade förutsättningarna måste jag sälja minst 250 000 liter om året för att slippa skjuta till pengar
för att hålla Macken igång.

    Stig Nottberg har några nyheter på gång för att få bättre fart på omsättningen. Dels kommer en
av de två pumparna att bytas ut mot en dieselpump, dels kommer den andra pumpen i fortsättningen
att innehålla enbart 95-oktanig blyfri bensin. Dessutom har Stig långt framskridna planer på att kom-
plettera den nuvarande kortautomaten med en sedelautomat, en klar förbättring för dem som av oli-
ka skäl inte har det kontokort som krävs för att tanka.
    – När det gäller bensinkvaliteterna är det faktiskt så att i princip alla bilar idag kan tanka 95 oktan
utan problem. Det är bara i extrema fall, till exempel om man kör en Formel 1 bil, som 96/98 oktan
krävs. Det är också 95-oktanig bensin som står för den övervägande delen av försäljningen idag
och då är det nog bättre att satsa på diesel som komplement, konstaterar Stig.
    Sökandet efter en utrustning för sedeltankning som ligger på en rimlig kostnadsnivå pågår för fullt.
Stig Nottberg hoppas komma igång med de nya pumparna inom kort och kommer då att gå ut med
ett kampanjerbjudande om extra rabatter. Håll utkik i brevlådan, uppmanar han.

    Till sist påminner Stig om sitt stående erbjudande till den eller de som vill satsa på ett gatukök eller
annan kioskförsäljning över sommaren: Kiosken i Macken med tillhörande utrustning står helt gratis
till förfogande för den som har en vettig affärsidé och tar kontakt med Stig. Vore inte det en intres-
sant möjlighet för exempelvis några driftiga ungdomar som vill pröva på att vara småföretagare
under sommarlovet?
                                                                                                                       Av Jan Eklund
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Clownen Sam gjorde hejdund-
rande succé på Kalknäs skola
Den busige Clownen Sam fick elever och lärare att dansa och sjunga

Onsdagen den 19 mars fick Kalknäs skola storfrämmande
  i samband med att Clownen Sam kom på besök. Det
   blev en bejublad föreställning, där Clownen Sam fick med

sig alla elever, lärare och föräldrar på sina galna upptåg. Eftersom
skolan fått sig sångmaterial tillsänt innan, kunde eleverna sjunga med
i många av sångerna. Bakom clownmasken dolde sig artisten och
mångsysslaren Björn Johansson från Enköping. Björn, som har
en bakgrund som lärare, frilansmusiker och låtskrivare, reser idag
på heltid runt hela landet med en show fylld med humor, musik och
elektroniska effekter. I år firar han dessutom tioårsjubileum med sin
rollfigur Clownen Sam. Föreställningen var arrangerad av Musik
Västernorrland.                                   Av Rolf Ronestjärna
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Det var fullt ös genom hela föreställningen och Kalknäseleverna var givetvis med på noterna.

Clownen Sam i civil mundering.
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Daniel Näsholm träffade sina
beundrare på Kalknäs skola
Den populäre allsvenske fotbollsspelaren återvände till sin barndoms skola

Måndagen den 31 mars fick Kalknäs skola  åter storfräm-
    mande när Undromssonen Daniel Näsholm kom på
        ett uppskattat besök. Eleverna hade förberett en mängd

kluriga frågor inför Sundsvallsspelarens besök. Speciellt frågan om
hur många allsvenska mål han gjort gav honom en hel del huvudbry.
Efter en stunds betänketid kunde han dock leende konstatera att
det blivit ett mål så här långt. På frågan om han nån gång skulle få
vara med och spela i landslaget svarade Daniel ödmjukt: ”Så bra
är jag inte, men man kan ju alltid hoppas.” Efter frågestunden
följde lite bolljonglering (med bruten lilltå) och autografskrivning.
Givetvis utmanades även Daniel på en fotbollsmatch under den ef-
terföljande rasten.                                   Av Rolf Ronestjärna
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Daniel bjöd på bollartisteri, skrev autografer och hann även med några tunnlar ute på skolgården.

Daniel har spelat drygt 60 allsvenska matcher.
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Duo de Luxe bidrar i det tys-
ta till Boteås rika kulturliv
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Ann-Charlotte Agrells och Antti Dahlgrens gemensamma musikkarriär tog sin början i Egypten
1987. Sedan dess har de genomfört mängder av spelningar som konstellationen Duo de Luxe.

Den populära Boteåduon vill ge publiken det absolut bästa som de kan ge

Duo de Luxe, bestående av Antti Dahlgren och Ancha Agrell, har som grupp funnits sedan
1989. Fast i själva verket börjar historien redan 1987 under en charterresa till Egypten.
Paret hade med sig ett kassettband med egen inspelad musik och en kväll på en bar, när de

börjat ledsna på egyptisk pop, bad de bartendern spela sitt band. Under kvällen blev de kontaktade
av en lokal kapellmästare, som gillade musiken och inbjöd dem att hänga med och jamma. Han var
i behov av en sångerska och lite mer internationell stil på sin orkester och erbjöd dem jobb på stå-
ende fot. Paret åkte trots det hem efter avslutad semestertripp och blev oerhört överraskade när
mannen efter några månader ringde till Prästmon, där de då bodde, och inbjöd dem att komma till
Kairo på audition. "Det kändes helt overkligt", berättar Ancha. "Vi undrade om det kunde vara
något skumt, men vi bestämde oss till slut för att ta chansen. Och det har vi verkligen inte
ångrat", säger hon. "Vi bodde och jobbade under ett år på de Luxe hotell i Kairo (därav nam-
net Duo de Luxe), där jetsetare, höjdare och kändisar brukade ta in. Det var ett tufft arbete
sex kvällar i veckan, som dessutom krävde att vi skaffade oss en ny reportoar och lärde oss
låtar som var inne där just då". Under den här tiden förändrade duon helt sin stil och image, från
vardagsrock i gympadojor och jeans till underhållnings- och dansmusik med glitter och glamour.
Miljön, scenen och ljussättningen krävde detta och efter ett tag kändes det helt naturligt. En hel del
av den musiken och den stilen hänger med än idag, även om mycket annan musik har kommit till och
glittret och glamouren har tonats ner med åren. ”Vid hemkomsten blev det något av en kultur-
krock igen", berättar de med ett skratt. "Vår stil var helt fel, fast efter ett tag upptäckte vi att
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det fanns ett behov av vår musik, att det
fanns en publik som ville höra den. Så då
var det bara att ge järnet." Och det gjorde
paret verkligen. I och med den utveckling
som skett inom musiktekniken blev det också
möjligt för dem att kunna satsa helt på att bli
en duo, och därmed var fenomenet Duo de
Luxe ett faktum. Successivt har musikmate-
rialet från tiden i Kairo byggts ut med visor,
gospellåtar, modern pop och mycket 60-
talsmusik. Breddningen har skett både uti-
från publikens önskemål, men också för att
den egna spelglädjen ska öka.
    De beskriver sin musik som mycket dan-
sant och det händer att en och annan
dansbandslåt slinker med. Det är viktigt att
välja reportoar utifrån publik och typ av till-
ställning, tycker de. Idag finns ca 200 låtar i
lager och nu kommer en hel del 70-talsdisco
och latin/salsarytmer med också. Duon kör
mer "ösiga" låtar numera, och det är nog den
sorts musik som de gillar bäst.
    Efter en uppbyggnadsperiod på ett par år
hade duon under början av 90-talet massor
av jobb. Det kryllade av kurser, konferen-
ser, fester m m och då var det möjligt för en
av dem att arbeta med detta på heltid. "Det
var en rolig och utvecklande tid, då vi fick
åka och spela på platser och småorter
som vi annars aldrig skulle kommit på
tanken att besöka. Publiken på dom här
ställena var otroligt varierande och gav
många roliga upplevelser och minnen",
berättar de. Mot slutet av 90-talet försvann
en hel del av den typen av jobb och det
märktes att det fanns mindre pengar inom
organisationer, föreningar och studieförbund
till att betala för underhållning. Däremot
skedde en uppgång vad gällde dansspelningar
för fester, bröllop och födelsedagar m m.
    Idag spelar duon ca en gång per månad
och tycker att detta känns ganska lämpligt.
Man har bra kunder, som återkommer år från
år och känner också att de blivit bättre på
att bedöma vilka jobb som passar dem. Trots
att antalet spelningar är bra mycket färre än
under de intensivaste åren, krävs det ändå
en hel del repetition för att vara i form. "Trots
att man blir säkrare med åren är det ändå
så att man vill känna att man ger publi- FO
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Duo de Luxe har spelat tillsammans sedan slutet av 80-talet.
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ken det bästa man kan ge", säger de. Pu-
blikkontakten är mycket viktig, särskilt för
en så liten grupp, och det är också något
som förbättrats med åren.
   ”En hel del egna låtar har det blivit un-
der åren, fler än man minns och visst finns
det musikområden som vi vill utveckla
vidare”, säger Ancha. Man har därför bör-
jat ta upp en del jazzlåtar och särskilt Ancha,
som alltid gillat jazz, har mer och mer blivit
intresserad av den musiken. Annars har duon
ingen långsiktig planering nu, utan tar det som
ligger närmast. Båda är dock övertygade om
att de alltid kommer att hålla på med musik,
i någon form. "Det blir man aldrig för gam-

mal för och det finns så många områden som man kan ägna sej åt, t ex låtskrivande, arrange-
mang och nya musikstilar", säger de. Musik är en utvecklingsbar konstform och man behöver al-
drig fastna, särskilt om man som Antti och Ancha gillar all slags musik.
    Och visst är vi stolta över, och visst behöver vi denna "främmande fågel" i bygdens kulturliv, som
Duo de Luxe utgör. Lite glitter och glamour är aldrig fel, särskilt inte när det sitter på två så positiva
artister som dessa. Vad hade många av våra dans- och festkvällar i bygden varit utan Duo de Luxe?
Jo, urtrist och jättetråkigt och...                                           Av Viveca Svedjeland-Nottberg

Johan Karlsson & Anna Stat-
tin på vänortsbesök i Japan

Johan och Anna, här iklädda dräkter från Japan, är rörande överens om att Japanresan var både rolig och omtumlande.
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Boteåungdomarna
Johan Karlsson och
Anna Stattin upp-
levde sex intensiva
och omtumlande da-
gar i Japansk vänort

Ett knytkalas hos Johans värdfamilj bjöd på många exo-
tiska läckerheter. Nästa år hoppas Johan och Anna (tvåa
och trea från höger) att få betala igen med lite surströmming.
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Det är sannerligen inte
många förunnat att få resa
till Japan. Veckan innan

påsk fick dock två Boteåungdo-
mar, Johan Karlsson från Holm
och Anna Stattin från Tybränn,
vara med om en reseupplevelse
utöver det vanliga. Detta skedde i
samband med att kommunen an-
ordnade en resa till Sollefteås vän-
ort Erashi i Japan. Sammanlagt sju
elever från Valla- och Nipan-
skolan följde med på resan.
    Både Anna och Johan tycker att
resan var en fantastisk upplevelse
där de båda fick en god inblick i
hur människor lever och fungerar i
Japan. Samtliga ungdomar var
nämligen inkvarterade hos olika
värdfamiljer och på grund av bris-
tande engelskakunskaper, hos spe-
ciellt japanerna, skedde kommu-
nikationen oftast med hjälp av ar-
mar, ben och ritande av bilder.
    De sex dagarna, som man vis-
tades i Japan, var fullmatade med
aktiviteter, där bl a besök på ett
museum, kommunhuset, en mus-
selfabrik, ett buddistiskt tempel,
daghem och skolor stod på pro-
grammet.
    På skolorna och inför borgmästaren och lokala kommunrepresentanter fick eleverna dessutom
hålla föredrag och berätta om Sollefteå och den egna skolan. Det gavs även rika tillfällen att till-
bringa tid med respektive värdfamiljer. Hur var då japanerna? ”Små och många!”, skojar Anna.
”Nej då, dom var jätteglada och det var ständig fart och fläkt runt dom. Likaså ville dom
jämt hitta på olika saker.” Johan verkar vara av ungefär samma åsikt och tillägger: ”Alla vi mötte
var väldigt vänliga och man kände sej verkligen välkommen. Vi togs nästan emot som am-
bassadörer.”  Det japanska köket verkar även ha gett ett bestående intryck hos de båda och Johan
berättar avslutningsvis livfullt hur det smakade och kändes att låta en rå snigel glida ner genom
strupen. Att sedan Anna höll på att bli kvar i Japan på grund av en blindtarmsinflammation gör
givetvis inte resan mindre minnesvärd. Men det är en helt annan historia.
                                                                                                               av Rolf Ronestjärna
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Annas fotoalbum innehåller många foton från Japanresan.
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Loppmarknad och Prylbytar-
dag arrangerades i Boteå
Loppmarknad i Sunnersta och Prylbytardag i Kalknäs lockade många
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Britta Kramsjös klass spädde på klasskassan genom att sälja fika på loppmarknaden.
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Rolf Svensson hade hyrt ett bord på Sunnersta Folkets Hus.

Elaine Norberg och Annika Svensson höll i trådarna under Prylbytardagen på Kalknäs skola.
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Lördagen den 3 maj
 hade föräldragrup-
 pen på Blåkloc-

kans förskola organiserat
en bytardag. Evenemanget
tilldrog sig i gymnastiksalen
på Kalknäs skola, där ett
tiotal bytare hade tagit med
sig saker som man kunde
tänka sig att skiljas från.
Annica Svensson, en av ar-
rangörerna, tyckte att det
hela gått ungefär som för-
väntat. Dock kunde det ha
varit lite fler besökare, men
föräldragruppen kände sig
ändå nöjda med arrang-
emanget och planerar att ha ännu en bytardag
någon gång under hösten.
Samma dag hade även Boteåparlamentet sin
traditionsenliga loppis på Sunnersta Folkets
Hus. Det var många som abonnerat bord och
stora salen räckte inte till. Det fanns loppis-
bord såväl i entrén som i cafeterian. Att för-
söka sig på att räkna upp vad som salufördes
under dagen låter sig inte göras. Där fanns det
mesta från små prydnadssaker, böcker och se-
rietidningar till rätt så bastanta saker som spärr-
block och varmvattenberedare. Det var en
jämn ström av besökare under nästan hela
dagen och Åsa Fredriksson, som är med i
arbetsgruppen som arrangerat det hela, för-
klarade sig mycket nöjd med dagen.
                                     Av Erik Sundberg
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Handlar´n firade 5-årsjubileum
Gunilla Häggström bjöd sina kunder på jubileumsfestligheter

Sista veckan i mars firade Handlar´n i Undrom 5-årsjubileum. Varje dag under veckan hade
 butiken nån form av specialarrangemang.

              Man gräddade t ex våfflor utanför butiken,
serverade kaffe och wienerbröd, delade ut gratis
lotter, lottade ut en matkasse plus en fruktkorg och
delade även ut rosor till kunderna. Ingen torde ha
undgått att märka att nåt speciellt var i görningen.
Handlar´ns föreståndare, Gunilla Häggström,
kan se tillbaka på fem givande år. ”Det har varit
roliga år och varje dag tycker jag fortfarande
att det är roligt att fara till jobbet och det är
en underbar känsla.” Gunilla vill gärna att Hand-
lar´n ska få vara en samlingsplats där alla kan
träffas.”Det är en väldigt positiv och fin kund-
krets i Undrom, dessutom är personalen top-
pen!”, fortsätter Gunilla och tycker samtidigt att
det känns positivt med bygget av Botniabanan,
eftersom hon har kunnat notera att det fört med
sig nya kunder. Kundunderlaget kommer med
största sannolikhet, tack vare järnvägsbygget, att
öka med tiden och därmed innebära ett extra lyft
för butiken. Det behövs så lite i en liten butik för
att det ska synas i omsättningen. Samtidigt är det
ett måste med en ökning av omsättningen om bu-
tiken ska kunna finnas kvar, konstaterar Gunilla
Häggström till sist i Filadelfias närradioprogram
sänt den 1/4.                  Av Rolf Ronestjärna
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Karl-Evert Häggström assisterade gladeligen som våffelgräddare vid Handlar´ns 5-årsjubileum.
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Den här dagen ville Emil Assergård, Albin Brattfeldt,
Emil Holmsten, Robert Sjögren och Tomas Victors-
son gärna vara kompis med Karl-Evert Häggström.

Gunilla Häggström är nöjd med sitt jubileum.
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Botaton är både ett begrepp
och en institution i Botebygden

12

Begreppet Botaton föddes i mitten av 1980-talet ur en blandning av vildvuxna visioner, oför-
lösta kreativa behov och en konstruktiv korsbefruktning mellan tradition och förnyelse

1985 bildades kulturföreningen Botaton och namnet, som ingen kunde uttala, syftade förstås
på Bygden och Konsten i skön förening. Att ta sig ton i Boteå blev populärt och uttrycksmed-
len blomstrade: lokalrevyer med träffsäkra porträtt och numera klassiska refränger, fantasifull

barn- och ungdomsteater, sång- och musikgrupperna Lommra och Kvinntätt’ n liksom en lång rad
fristående och samverkande konstnärer, konsthantverkare, musiker och andra aktörer i en mång-
kulturell, folklig skaparglädje som kulminerade i det gigantiska friluftsteaterprojektet Gnistor på
Gålsjö, berömt långt utanför länsgränsen. För oss som var med på ett eller annat sätt var det en om-
tumlande upplevelse.
    Samtidigt har Botaton under årens lopp utvecklats till  en institution, som tillsammans med skolan
och andra kulturproducenter runt om i regionen förmedlar kulturella impulser utifrån, bedriver olika
verksamheter för barn, organiserar kulturella aktiviteter i bygden och delar ut stipendier för att ge
stimulans åt det lokala kulturarbetet. Det är en utveckling på gott och ont, men Botaton är i båda
bemärkelserna – som begrepp och institution – en viktig del av det regionala kulturlivet och en till-
gång för bygden i ett framtidsperspektiv där färre barn, utflyttning och glesare infrastruktur ger en il-
lavarslande prognos. En kulturförening som Botaton kan i det sammanhanget vara ett kraftcentrum
och en aldrig sinande källa till utveckling och förnyelse. Men det förutsätter också att spontaniteten,
skaparglädjen, samhörigheten och det breda, folkliga engagemanget lever vidare.
    Verksamhetsledare för Botaton är sedan i höstas Catarina Edén, utbildad musikhandledare och

Erika Bentsen och Catarina Edén på Botaton har jobbat tillsammans med de olika barn- och
ungdomsgrupperna. Nu tar Erika ett steg vidare till en yrkesutbildning som scenograf.
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dramapedagog. Till sin hjälp har hon Erika Bentsen, en ung tjej från Boteå som i flera år varit aktiv
i Botaton och nu har en projektanställning finansierad av Svenska Kyrkan för lokalt arbete inriktat
på ungdomar. Erika kommer dock troligen att lämna projektet efter vårterminen för att utbilda sig till
scenograf.
    – Vi har många aktiviteter på gång bland barn och ungdomar, berättar Catarina. På dagis har vi
musiklek för de allra minsta i en grupp och för de litet större barnen i en annan. Även personalen på
dagis är med och deltar i musikleken och får på det viset viss musikpedagogisk handledning.
    På förskolan i Kalknäs jobbar Catarina och Erika med barnen i ett Krakel Spektakel-projekt,
som bygger på barnens egna föreställningar och idéer. Arbetet sker under lektionstid och går ut på
att blanda olika skapandeformer i lek och improvisation. Det är en del av den uppsökande verk-
samhet bland barn och ungdom som kommunen ger särskilt bidrag till. Den 23 maj presenterades
resultatet vid en Krakel Spektakelföreställning.
    – Barnen i 3-4:an på Kalknäs skola har lekt fram två teaterföreställningar i två olika grupper. Det
handlar om en spökhistoria och en skurkhistoria som presenteras på Sunnersta Folkets hus sista
helgen i maj, berättar Catarina vidare. Barnen har själva stått för det mesta av skapandet under
ledning av Catarina, som hjälpt till att utveckla improvisationerna och delvis skrivit manus.
    Mobbingproblem behandlas i en teaterpjäs som de litet äldre barnen i 5-6:an har skrivit och
repeterat tillsammans med Catarina och Erika. Eleverna valde själva temat för pjäsen. De ville
spegla problem som kan uppstå i relationen mellan människor, inte minst mobbing. Tretton elever
jobbar med föreställningen, skriver manus och besätter de olika rollerna. Pjäsen kommer att uppfö-
ras i oktober eller november.
    Erika har ansvaret för kostym och scenografi i de olika föreställningarna och hon ser det som en
nyttig erfarenhet inför sin kommande yrkesutbildning.
    En högstadiegrupp har dragit igång ett filmprojekt, som inte hittat sin slutliga form ännu. Man prö-
var idéer och tekniska möjligheter, leker med uppslag och lär sig hur man organiserar en filmpro-
duktion. Utrustning får man låna av skolan och arbetet pågår för fullt.
    Catarina är nöjd med den del av verksamheten som riktar sig till barn och ungdomar, men hon ser
ett glapp litet längre upp i åldrarna. När ungdomarna lämnar skolan försvinner de ofta till utbildningar
eller arbete på annan ort och har inte längre tid att engagera sig i teater och andra kulturaktiviteter.
Inte heller för de vuxna räcker tiden alltid till. Men samtidigt har Catarina märkt att det finns ett stort
behov av kulturella aktiviteter, och då gärna mer än teater. Under årens lopp har Botaton prövat
olika arrangemang att samlas kring: pubkvällar, visaftnar, föreläsningar och gästuppträdanden. Upp-
slutningen har varierat betydligt, men Catarina skulle vilja fortsätta på den linjen och pröva många
olika idéer som breddar verksamheten och lockar fler att ställa upp. Inför nästa termin planerar hon
berättarkvällar, veta mera-kvällar och andra medlemsaktiviteter.
    Catarina känner ett gott stöd från sin styrelse och trivs med sitt arbete som verksamhetsledare.
Ibland blir det lite ensamt, säger hon, och förhoppningen är att fler kommer spontant eller organise-
rat och hjälper till eller bara hälsar på, till exempel vid den traditionella sopplunchen varje torsdag
klockan 12 då alla är välkomna.                                                                        Av Jan Eklund

Botaton Kulturförening har alltid haft en livaktig och omfattande barnteaterverksamhet.
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Hans Boija - Vägarnas
herre, still going strong
I Botebladets porträttserie har nu turen kommit till Hans Boija, en
person som torde vara en mycket välkänd profil i Botebygden

Hans Boija 71 år är vägarnas riddare i Boteå. För den som behöver hjälp med vedkörning
eller snöröjning är det Boija man ringer till. Vintertid plogar han åt ett 40-tal hushåll.

                    Jag har suttit på traktorn i mer än femtio år och fortfarande tycker jag att det är lika ro
ligt, säger han.
Den första traktorn var en fotogendriven Fordson Major av 47 års modell med 26 hästkrafter som
han köpte begagnad från kraftverksbygget i Imforsmo. Sedan dess har det blivit några tycken till.
Idag har han en Setor på 60 hästkrafter och en gammal Ferguson som är smidig och vig att köra
med. Som en av de första i Undrom med traktor föll det sig naturligt att han blev anlitad av andra till
både vårbruk och slåtter. På 60-talet köpte han en skopa och lastare och utökade med snöröjning
och grävning.  På den tiden, innan de stora skogsmaskinerna kom var det mycket arbete i skogen
också med traktor, säger han. Själv har han förstås kört häst i skogen också. Den sista egna hästen
hade han kvar till 1982.  Men då hade hon gått i pension för länge sen, hon blev 36 år. Fast det var
ett sto så kallade jag henne alltid bara för Jonke. I skogen minns han när den första motorsågen
kom.  Otankad vägde den väl mellan 17 och 18 kilo.
Skogen är hans andra hem. Året runt rör han sig i markerna. Det blir murkelplockning nu på våren
och bär på hösten. Men att veta vad som händer och sker i skogslandskapet är också viktigt. Säg
den gallring eller avverkning som han inte har koll på. Han känner trakterna som sin egen ficka. Är
barnfödd på gården i Arlom och har aldrig haft någon längtan bort. Hans gick sex år i skola i Offer
och fortsättningsskola i två omgångar på sex veckor. Lärarn Kjerrlander tyckte att han borde fort-
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sätta eftersom han hade läshuvud. Han mindes utan att behöva läsa på.
 Men jag var inte intresserad, jag visste ju hur väl jag behövdes på gården. Till Stockholm har han
varit en gång och det var vid tolv års ålder. En äldre kusin bjöd dit honom i samband med att det var
SM i friidrott med Arne Andersson  Gunder Häggs ständige konkurrent på den tiden.
Till Stockholm for han med båt och hem med tåg till Hämra och så färjan sista biten till Undrom.
Vi sitter i det stora allmogeköket med en inredning som till stora delar är intakt; den praktfulla
spismuren, köksskåpen och den väggfasta sängen där han som liten låg i överslafen.
Det var mamma Edit som hette Westin som flicka som först kom till gården. Hon gifte sig så små-
ningom med amerikafararen Johan Boija  från Valla.  Farfar hette också Hans men jag minns tyvärr
inte vad farmor hette, säger Hans.
När fadern Johan Boija var 30 år och ännu ungkarl, emigrerade han till Amerika, förmodligen inte
bara i hopp om att tjäna pengar utan också för att undvika krigsplacering i det krig som stod för
dörren, tror Hans. En äldre syster hade redan emigrerat och arbetade som läkarsekreterare i Chi-
cago. Johan reste tillsammans med två bröder Norlander via Bergen i Norge och England till New
York där han tog sig vidare till norra delarna av USA och Canada. Där arbetade han i huvudsak
med skogshuggning. Men på inrådan av systerns läkare flyttade han tillbaka till Sverige efter sex år
där borta. Doktorn menade att klimatet inte var det rätta för hans hälsa. Tillbaka i Sverige arbetade
han på sågarna i Nyland och Marieberg. Så småningom började han sällskapa med Edit som då
tjänade piga hos Nils Boman i Arlom. 1928 när Boman skulle pensioneras beslöt sig paret för att
låna pengar på banken och köpa jordbruket. Arbetarna blev bönder.
 Jag fick aldrig möjlighet att fråga pappa så mycket om tiden i Amerika eftersom jag bara var sex

år när han dog i hjärnblödning.
Mostern återvände 1930  barskrapad efter depres
sionen - och bosatte sig i Sunnersta men gick också
bort innan Hans hann bli vuxen och mer vetgirig. Mamma
Edit var en stark kvinna som överlevde sin man med 36
år och tidigt fick arbeta för två.
 Hon behövde aldrig mer än fyrafem timmars sömn
och det ligger nog i släkten, jag är likadan, jag har aldrig
behövt någon väckarklocka. Dagen börjar för det mesta
klockan 06.00 på morgonen hemma hos Hans Boija.
 Och om jag behöver stiga upp tidigare ställer jag bara
in mig på den tiden när jag går och lägger mig. Fjällko-
rna fanns kvar ända fram tills mamma Edit dog. Inte ens
på slutet då hon var sjuklig fick det föras på tal att korna
skulle säljas. Om du säljer korna flyttar jag sa hon.
Förr i tiden hade alla på byn fjällkor, SRB:n kom från
Offers försöksstation och när folk såg hur mycket större
avkastningen blev gick de över till SRB men inte Edit.

Hon handmjölkade också hela tiden.  Dagens kor bör mjölka mellan 12 000 och 15 000 liter om
året för att vara lönsamma medan fjällkorna bara gav mellan 3 000 och 5 000 liter per år. Men så
klarade de sig på naturbete också och behövde inget tillskottfoder.
Fast Hans Boija är inte på något vis sentimental över den gamla tiden. Utveckling är utveckling på
gott och ont och den bästa tiden har han nu när han är pensionär och kan välja vad han vill göra utan
att behöva tänka på sin utkomst.  Men det är klart visst tror jag att folk tog vara på tiden bättre förr
än vad man gör nu. Då gick man och hälsade på varandra på ett annat sätt och när det var helg så
var det helg, man gjorde bara det absolut nödvändigaste på lördan och söndan.
Själv har han alltid haft fullt upp. Inte bara med traktorn utan med bergborren också, som är efter-
frågad när det handlar om att spränga och få bort storsten. Föreningsmänniska har han också varit
och är alltjämt.                                                                                                 av Åsa Hedman

Så här ser det ut hemma hos Hans Boija.
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Filadelfia anordnar Bar-
nens Dagar för bygdens barn
Sista helgen i augusti
blir det stora festlig-
heter för bygdens barn
när Filadelfia arran-
gerar Barnens Dagar

Alla älskare av trolle-
ri, buktaleri och diver-
se vilda upptåg bör

lägga datumen 29-30/8 på
minnet. Detta blir bl a nämli-
gen något av innehållet i de
Barnens Dagar som anord-
nas av Filadelfia i Undrom.
Råkar man dessutom tycka
om att hoppa i hoppborg och
att äta popcorn och socker-
vadd, ja, då finns det ännu
större anledning att försöka
vara på plats den aktuella hel-
gen. Då kommer nämligen
den kristne artisten och underhållaren Kenneth Jen-
sen på besök för att berätta om Jesus på sitt oefter-
härmeliga sätt. Kenneth reser idag över hela landet
och uppträder både i kyrkliga och profana samman-
hang. I skrivande stund är det inte spikat var man kom-
mer att hålla till, men förhoppningsvis blir det på stran-
den i Undrom. Ingen torde dock undgå att se den
stora hoppborgen och barntältet om platsen råkar bli
en annan. Det är fritt inträde och det kostar inte heller
nåt att hoppa i hoppborgen.
                                           Av Rolf Ronestjärna

15/6
20/7
27/7
29-30/8

Filadelfias Gudstjänster
Gudstjänst Vallänge
Friluftsmöte vid kapellet
Gårdsmöte i Törsta

14.00
11.00
15.00

Kenneths hoppborg kommer på besök till Boteå.
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Kenneth har diverse lustiga figurer och manicker med sig i bagaget.
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Barnens Dagar - Se separat annons
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Kenneth har som merit en tredjeplats i Junior-SM i trolleri.

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

Följande ledamöter kommer att ingå i Boteåparlamentet 2003-2005:
Helge Andersson, Undrom (nyval)
Kenneth Assergård, Undrom (nyval)
Per-Erik Bodin, Undrom (nyval)
Eva Brattfeldt, Grillom
Jan Eklund, Offersjön
Åsa Fredriksson, Törsta
Per-Åke Göransson, Golva
Pia Hedberg, Holm
Åsa Hedman, Stöndar
Lennart Johansson, Rista (nyval)
Märit Löfgren, Arlom (nyval)
Wille Nottberg, Törsta (nyval)
Rolf Ronestjärna, Undrom
Märit Stattin, Tybränn (nyval)
Erik Sundberg, Allstahu

RESULTAT AV VALET

VÄLKOMSTPÅSEN
Folkbokföringens uppgifter om nyinflyttade till Boteå tycks inte alltid
stämma överens med verkligheten. Hör gärna av Dig om Du råkar vara
nyinflyttad till Boteå och ännu inte har fått Boteåparlamentets välkomst-
påse (förutsatt att Du vill ha den)!
Kontakta Märit Löfgren 0612/601 80 eller Eva Brattfeldt 0612/604 77
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Sex nya ledamöter valdes in vid årets val till Boteåparlamentet

M ånga Boteåbor passade på att rösta när valet till Boteåparlamentet gick av stapeln den
       30/4-3/5. Valet ägde rum på fyra platser och vid tre olika tillfällen, för att så många som
      möjligt skulle få tillfälle att påverka Boteåparlamentets sammansättning för de kom-

mande två åren. Ungefär 170
personer tog vara på tillfället att
rösta på sina kandidater, ett för-
hållandevis bra valdeltagande.
På Valborgsmässoafton ägde
val rum vid Valborgsmässoel-
darna i Undrom och på Rix-
dan i Björkå. Tyvärr råkade ett
snöoväder passera förbi och
det påverkade säkerligen ne-
gativt antalet bybor som vågat
sig ut. På Rixdan lämnades ett
40-tal röster och i Undrom ca
60 stycken. På fredagskvällen,
två dagar senare, fanns det
även möjlighet att rösta utan-
för Handlar´n i Undrom. Sista

Stort intresse kring valet
till Boteåparlamentet

Anders Bodin kunde glatt konstatera att valfunktionären Ulf Lhådö hade en låda på ryggen.
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Ann-Britt Edfors, Lännäs, och Helén Palm, Björkå, passade
på att rösta i samband med Valborgsmässofirandet på Rixdan.
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Parlamentsledamöterna Eva Brattfeldt, Eva Carron, Rolf Svensson, Åsa Hedman, Ulla Bolin
och Erik Sundberg fick hjälp vid röstsammanräkningen av Göran Hällström från Djuped.
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chansen att rösta gavs i samband med Loppmarknaden på Sunnersta Folkets Hus lördagen den 3/
5. På dessa båda platser röstade sammanlagt omkring 70 personer.
Både gamla som nya kandidater agerade valfunktionärer vid valet. Tisdagen den 6/5 ägde röstsam-
manräkning rum hemma hos Ulla Bolin, under överseende av Notarious Publicus Göran Häll-
ström från Djuped. Efter en
spännande genomgång av val-
sedlarna kunde de närvarande
konstatera att Boteåparlamen-
tet kommer att bestå av sex nya
ledamöter i höst. Åtta av de sit-
tande ledamöterna fick förnyat
förtroende inför nästa mandat-
period. Följande ledamöter
kommer därför att ingå i Bo-
teåparlamentet 2003-2005:
Helge Andersson, Undrom
(nyval), Kenneth Assergård,
Undrom (nyval), Per-Erik
Bodin, Undrom (nyval), Eva
Brattfeldt, Grillom, Jan Ek-
lund, Offersjön, Åsa Fred-
riksson, Törsta, Per-Åke Gö-
ransson, Golva, Pia Hedberg,
Holm, Åsa Hedman, Stöndar,
Lennart Johansson, Rista
(nyval), Märit Löfgren, Arlom
(nyval), Wille Nottberg, Tör-
sta (nyval), Rolf Ronestjärna,
Undrom, Märit Stattin, Ty-
bränn (nyval) och  Erik Sund-
berg, Allstahu.
Kompletterande uppgifter,
samt porträtt av ledamöterna,
kommer förhoppningsvis att
presenteras i nästa nummer av
Botebladet.
         Av Rolf Ronestjärna
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Åsa Hedman och Eva Carron assisterade välvilligt när Gril-
lomsbon Staffan Tjällgren röstade utanför Handlar´n i Undrom.

Ulf Lhådö och Per-Åke Göransson gjorde gemensam sak för
att få byborna att rösta i samband med loppiset i Sunnersta.
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Bad- och båtplatsen vid älven i Und-
rom är flitigt använd sommartid, så-
väl vid olika arrangemang som av en-
skilda badgäster och båtägare

Den är ett populärt utflyktsmål för
              barnfamiljer och är numer den
          enda badplatsen i omgivningen
som lämpar sig för organiserad simun-
dervisning och barnlek. Platsen ligger cen-
tralt och är lätt tillgänglig för barnomsorgen,
skolan och fritidsverksamheten under som-
marhalvåret.
    De nuvarande anläggningarna på platsen,
där kommunen är markägare, kräver emel-

lertid upprustning och komplettering för att uppfylla kraven på god funktionalitet, komfort och sä-
kerhet. Det gäller bl a bad- och båtplatserna som har problem med uppgrundningen i älven och den
ojämna strandkanten. Behovet av ändamålsenliga badbryggor och flytbryggor för båtförtöjning är
stort och det behövs tillgång till el för belysning, underhåll och drift.
    Boteåparlamentet har genom en särskild projektgrupp undersökt möjligheterna till förbättring
och tagit fram ett underlag med arbetsbeskrivning och ritningar som bl a presenterats för kommu-
nen. Boteåparlamentet har också sökt bygdeavgiftsmedel hos länsstyrelsen för att kunna finansiera
en upprustning. Projektet går ut på att schakta bort en del massor för att få en rakare strandlinje
med lämpligt djup, bygga pir och ramper, ansluta bad- och båtbryggor samt dra fram el och för-
bättra befintliga tillfartsvägar.
    Innan arbetet kan påbörjas måste samråd ske med bl a fiskerättsägare och närboende som
berörs. Planerna kommer att ställas ut för allmänheten och alla får möjlighet att komma med syn-
punkter inom en viss tid. När och var detta skall ske kommer att framgå av annons i lokaltidningen.
    Teknisk information om projektet lämnas av Rolf Svensson och Mikael Zetterblom. När det
gäller frågor om ansökan och samråd kan artikelförfattaren hjälpa till med information. Synpunkter
och förslag kan naturligtvis lämnas till varje förtroendevald i Boteåparlamentet eller till någon av
medlemmarna i den särskilda projektgruppen.                                                           Av Jan Eklund

Parlamentets strandpro-
jektgrupp arbetar vidare

Stranden i Undrom står förhoppningsvis inför en upprustning.
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Boteåelever i manifestation
D et finns en risk att Kalknäseleverna ska få flytta till Vallaskolan istället för Nipanskolan efter 6:an,

    eftersom Nipans högstadium är nedläggningshotat. En motion har lagts fram om detta. Detta skulle
  innebära att över 200 elever från Nipan skulle få sälla sig till de redan 400 Vallaeleverna. För att visa

vilket sorts högstadium Nipan är, och dess betydelse att finnas till, begav sig alla elever från F till 9 ut på en pro-
menad till Stadsparken torsdagen den 15 maj. Promenadrundan gick via Kärleksstigen och kraftverket, så att
inga större vägar behövde passeras av det 200 m långa manifestationståget. Väl framme vid Stadsparken
delade tåget snabbt upp sig i grupper som spred sig över hela parken. Under tiden det lektes i de olika
grupperna passade några representanter för Nipan på att lämna in en namnlista om att högstadiet på Ni-
pan behövdes. Efter att man lekt färdigt samlades tåget återigen och gjorde en snabb runda förbi biblio-
teket och återvände sedan samma väg som det kommit.                       Av Benjamin Ronestjärna
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Välbesökt informationsmö-
te i Styrnäs om Botniabanan
Bygget av Botniabanan framskrider i oförminskad takt
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Ett antal Boteåbor kom till Församlingshemmet i Styrnäs för att lyssna till  information om Botniabanebygget.

Vid ett informationsmöte angående nuläge och fortsatta planer för Botniabanebygget, på
Styrnäs Församlingsgård tisdagen den 20 maj, hade ett 40-tal intresserade från Styr-
näs och Boteå slutit upp. Dessutom var en stor del av ledningspersonalen och entreprenö-

rerna närvarande. Efter en kort inledning av Eva Edblom, som är informationsansvarig för projek-
tet, visades en film som beskrev hur byggandet av tunnlarna går till, den s k "tunneldrivningen".
Längs hela banan kommer 2,5 mil tunnel att byggas och detta skall ställas i proportion till att det idag
finns ca 6 mil järnvägstunnel i hela landet. Sverige är idag världsledande när det gäller teknik för
tunneldrivning och mycket av arbetet är datoriserat, t ex borrningsarbetet, laddning av sprängämnen
m m. Sju olika moment upprepas och man arbetar sig normalt framåt ca 6 meter per dygn. Antalet
sprängningar per vecka blir ca 100 st. Tunnlarna blir 7,5 meter breda och 7 meter höga. Till dessa
tunnlar kommer ca 1,5 mil servicetunnlar för transporter, reparationer och utrymning.
Förberedelsearbeten för tunneln genom Åskottsberget (närmast älven) kommer att börja v 23 och
själva tunnelarbetet startar i början av augusti. Den beräknas vara klar en bit in på år 2005. Åskotts-
tunneln blir 3,3 km lång, med en 2,2 km lång servicetunnel parallellt.
Drivningen kommer att göras från mitten av tunneln och från norr, alltså mot älven, och tre skiftlag
kommer att arbeta i tiotimmarsskift. Förinjektering, d v s tätning av vattenförande sprickor för att
förhindra sänkning av grundvattennivån, kommer att göras med cement. Sprängningar kommer att
utföras alla dagar utom söndagar och även ibland nattetid, men man bedömer att det nog inte ska
höras särskilt mycket. Man uppmanar kringboende att kontakta personalen om man upplever arbe-
tena som alltför störande. Fastigheterna i närheten besiktigas och vattenprover kommer att tas på
dricksvattentäkter varje månad. De vattentäkter som ansetts ligga i farozonen har redan ersatts. Ett
kontrollprogram finns när det gäller vattnet, bl a mäts värden på grundvattennivån 2 ggr/dygn. Efter-
som krossplatsen kommer att anläggas efter vägen mot Myckelby-Fålasjö, kommer den vägen av
säkerhetsskäl att stängas av efter semestern, och trafik släpps fram efter kontakt med ansvarig på
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platsen. Krossplatsen dras igång i nov-dec,
och därefter kommer den mesta trafiken dit
och till tunnelpåslaget att gå via Solum.
    Stig Lindahl, arbetschef för området, re-
dogjorde därefter för brobyggen och arbe-
tet med övriga bansträckningen. Bron över
älven blir 1 km lång och arbetet beräknas
komma igång på senhösten. En del förarbe-
ten med marken har gjorts närmast älven och
allra först kommer sedan banken på Präst-
mosidan att byggas. Därefter byggs banken
på vår sida och sist själva bron. Han pas-
sade också på att påminna om att kringbo-
ende kan få jord och massor hemkörda gra-
tis, förutsatt att man skickat ansökan om att
få lägga upp jord på sin mark. Tillståndet ges
av miljökontoren i respektive kommun och
de godkänner också var på ägorna man får
placera det. I Solum kommer en viadukt att
byggas och en bullervall läggs därifrån och
norrut. Järnvägsportar placeras vid Solum

och Subbersta för att man ska kunna ta sig till skogsskiften ovanför banan. Flera trummor för gång-
trafik blir det också, och man förväntar sig att önskemål om deras placering kommer in, så att de
hamnar på rätt ställen.
    Vid Offer är alla sprängningar nu avslutade och även vid Offersjön är man nästan klar. Vägsträck-
ningen vid Offersjön kommer att bli förändrad med anledning av den bro som byggs där. Längs hela

sträckningen finns läm-
ningar av stenåldersbo-
platser, fångstgropar, fä-
bodvallar och bäckar som
är av naturskyddsintres-
se att ta hänsyn till, och
man försöker bevara be-
fintliga vattendrag genom
att leda dessa genom
trummor. All avverkning
av skog är i stort sett av-
slutade längs hela sträck-
ningen.
    Man beräknar att ca
200 man kommer att
vara i arbete på orten om
ca ett år, vilket naturligt-
vis kommer att märkas på

många vis, inte minst får vi hoppas på ett uppsving för den lokala handeln. Ett stort behov av bostä-
der, stugor och rum, kommer att finnas och man uppmanar alla som har något att hyra ut att kon-
takta Eva Edblom.
Alla ortsbor uppmanas att ringa och meddela om något händer under projekttiden. Självklart är
ambitionen att inget ska hända, men av erfarenhet vet man att det nästan alltid gör det vid ett sådant
här stort projekt, som sträcker sig över så pass lång tid.       Av Viveca Svedjeland-Nottberg
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Stig Lindahl, arbetschef för området, redogjorde bl a för aktuella brobyggen.
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Undrom 1:23, Häbberslund - En bygg-
nad med ett intressant förflutet
Botebladets serie om
gamla byggnader i Bo-
teå går vidare med den
gamla Jordbrukskassan
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Sedan 1986 bor familjen Thomas och Mia Tejle i Jordbrukskassans gamla lokaler.
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Det krävs nog en
initierad läsare
för att kunna av-

göra vilket hus i Undrom
det gäller utifrån rubrikens
något knapphändiga infor-
mation. Allt nog, fastighe-
ten i fråga avstyckades
1889 av lantmätare C G
Collén med familj. Han
uppförde huset i tre vå-
ningar år 1890. Lantmätaren avled emellertid efter några år och hans änka drev sedan matservering
i huset under slutet av 1800-talet.
    Näste ägare, skogsförvaltare Paul Uhlin från Gålsjö, köpte fastigheten 1914, och i ett av rum-
men inrymdes sedan ett bankkontor. Det var Ångermanlands folkbanks kontor, med Paul Uhlin
som kamrer. 1915 köptes Ångermanlands folkbank av Handelsbanken, men kontoret i Undrom
behölls. En tid fanns även postmottagning i byggnaden. 1922 kom Pauls son, Fritz, hem ifrån Da-
larna, där han arbetat som brukspatron hos Stora Kopparberg. Han övertog såväl hus som kamrer-
tjänst och döpte stället till Häbberslund. Det namnet har nog inte fått så stort genomslag hos allmän-
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På Staffan Tjällgrens ägor i Grillom
står ett gammalt sädesmagasin med
ett vitterkors. Staffan berättar här
historien bakom det.

I det här magasinet förvarades alltid säden.
Just under den öppning, som kallas Vitter-
kors, torkade kornet och havren bra, ett

slags ventilation. Det fungerade också som ljus-
insläpp, menade min far, när vi barn frågade om
”håle i vägga”. Att hålet gjordes i form av ett
kors var nog klokt, för allt ont skyr korset, som
vi vet. På våren, innan det var dags att så, testa-
des alltid sädens grobarhet. Vad jag minns, var
utsädet alltid av högsta kvalitet, det hade ”kraf-
ten kvar”.
    Vitterkorset skyddade också mot Bjäran,
ett nystan av nio slags olikt färgade ullgarn. Vem
som helst kunde skaffa ett sånt nystan som, om
man gjort rätt, kunde rulla runt i trakten och dra
hem smör, grädde, ost, mjöl, ved och allt övrigt
ägaren behövde, vilken sålunda blev en rik och
burgen man. Om man for runt Boteåsen såg man
lätt vilka gårdar som Bjäran dragit till.
     Det fanns många sätt att skydda sig mot vittra
och Bjäran. Stål, kvicksilver, glödande kol samt
de magiska krafterna i växterna tibast och vändelrot. Men med korset och nämnande Guds namn
eller läsa Gudsordet, kunde man känna sig extra trygg. Jag tror att liknande föreställningar existerar
än i denna dag. ”Korse på och trolle ifrå”.                                                 av Staffan Tjällgren

Till höger om dörren syns det lilla vitterkorset.
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Staffan Tjällgren framför bostaden i Grillom.

Även hos Staffan Tjällgren i
Grillom finns det ett vitterkors

heten i bygden, så den som inte känner igen det må vara förlåten.
    Efter några år beslutade dock Handelsbanken att lägga ner kontoret i Undrom och flytta verk-
samheten till Nyland, och som ett svar på detta togs initiativet till att 1924 bilda interimsstyrelsen till
Boteå Jordbrukskassa, som blev en av de allra första i sitt slag.
Under de här åren hölls också stora fester i huset, där den tidens societet och cremé de la cremé
träffades och festade i den obligatoriska klädseln frack och lång klänning. Man kan tänka sig att de
njöt av utsikten från glasverandan, över Ångermanälven och den då livliga älvtrafiken med sina
ångbåtar som ”Turisten”, ”Strömkarlen” och ”Angur” för att bara nämna några.
    Kamrer Uhlin, som han allmänt kallades, drev framgångsrikt Jordbrukskassan i fyrtio år och
var även ledamot i regionstyrelsen. Boteå var då ett aktat namn i dessa sammanhang. Vid 77 års ål-
der beslutade sig emellertid Fritz Uhlin för att sluta och 1965 flyttade Jordbrukskassan till ett an-
nat hus i Undrom, med Allan Norman som kamrer, men det är en annan historia.
    Änkan Valerie Uhlin bodde kvar på Häbberslund under sin levnad. Huset bytte ägare några
gånger under 70- och 80-talet till 1986, då nuvarande ägarna Thomas och Mia Tejle flyttade in.
                                                                                                                   av  Erik Sundberg
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Undroms IF firar 70-års-
jubileum under 2003
Sigge Bodin, en av Undroms IF:s eldsjälar, fortsätter här med del 2
av sin historik av föreningens omfattande och intressanta historia.

Ragnar Gradin, som själv varit god 10-kampare, blåste liv i friidrotten under 50-talet. Hopp-
och kastgropar iordningställdes på Bohedsvallen. Meningen var att det också skulle bli
löparbanor, men det blev för dyrt. Ett gäng ungdomar tränade och tävlade ute i distriktet,

men egna tävlingar inskränkte sig till klubbmästerskap. Pelle Callin, Gunnar Kärrlander, Gunnar
Nilsson, Sven-Henry Bergström och Kalle Hamberg tillhörde de bästa. Pelle Callin debuterade på
UDM i Härnösand 1952 och vann. Kuriosa är att han cyklade fram och tillbaka till tävlingen. Pelle
vann många DM och även en triangelmatch mellan Ångermanland, Västerbotten och  Norrbotten.
Höjdpunkten var när han fick stå på pallen tillsammans med  Ragge Lundberg och Lennart Lind vid
Nordingråspelen 1956.

1959 blev det alltså nedflyttning till 6:an och nu följde en tung period för all verksamhet. Friidrott och
skidor upphörde nästan helt. 1961 åkte fotbollslaget ur 6:an och det blev spel  i Nedre Ådalsserien
division 7. Tack vare Åke Grönlunds idoga arbete som spelande tränare och lagledare kom man
igen och vann serien 1965. Grönlund har varit ett gångbart namn i UIF:s laguppställningar i 3 decen-
nier, Paul, Åke, Macka, Sten och Clas-Håkan. Clas-Håkan är efter Åke Agrell den andre av UIF:s
”stora” fotbollsspelare. Spelade i landskapslaget och Nord-Sveriges lag och hamnade till slut i
Sandvikens IF division 2. Fahlén är ett annat gångbart namn med brödratrion Pelle, Karl-Henrik,
Liss-Olov på 40-talet och kvartetten Jan-Erik, Bosse, Per-Olov och Lennart på 60-70-talet. 1963
började man delta i  pojklagsserien och 1965-66 hade man mycket bra både pojk- och juniorlag.
1967 hade man inget lag i serien men kom igen 1968. Här var det kris för föreningen, inget årsmöte
på 2 år. Idrottskonsulenten ”Ecke” Nordin från ÅIF inkallades till ett krismöte. Det löste sig och  A-
laget fortsatte i 6:an de närmaste åren med en femte plats 1971, då Nisse Ågren vann skytteligan.
Samma år vann pojklaget Mellersta Ådalsserien och Karl-Erik Näsholm blev uttagen till
pojklandskapslaget. En unik händelse inträffade vid en match UIF-Backe med Roland Lundin som
huvudperson. Han var en fruktad kanonskytt som spelare. Nu som målvakt sköt han en utspark
som studsade vid deras frisparkslinje, över deras målvakt och direkt in i målet. Händelsen ledde till
en notis i Expressen av Stickan Bodin.

1969 hade Sigge Bodin lämnat in en motion till Boteå kommunfullmäktige om byggande av ett
elljusspår. Den beviljades och spåret förlades till Kalknäs skola. Kommunen bekostade materialet
och arbetet utfördes  ideellt av föreningens skidentusiaster. Det var ett hästjobb. Bernt Sundström
bör särskilt nämnas, han utförde all elektrisk montering. Detta gjorde att skidåkning kom i ropet igen
och 70-80-talet blev UIF:s storhetstid som skidklubb. Skidsektionen startade1968 med Sigge Bodin
som skidledare och tränare. Träningstävling varje onsdag med god hjälp av föräldrar med tidtag-
ning, vallning och transporter så gick det bra. Föreningen hade ett 30-tal aktiva åkare ute på täv-
lingar både i och utanför distriktet. Skidlägret i Åkersjön i Jämtland varje år stimulerade till tränings-
flit och god sammanhållning. Ett tiotal äldre åkare tävlade i de då så populära långloppen. Karin
Bodin blev UIF:s första UDM-mästare 1970 och följdes av Mikael Ågren 3 UDM, Anders Bodin
JDM och senior DM och Sigge Bodin 3 DM  i oldboysklassen. Utöver detta massor av tätplaceringar
indiviuellt och i stafett, där särskilt flickorna var duktiga. Bevis på detta är att vid JDM och UDM i
stafett 1976 hade UIF 5 startande lag som alla tog medalj. Anders Bodin, Petra Olofsson och Lars
Fredriksson placerade sig bland de tio bästa på JSM och USM-tävlingar. Många flera borde näm-
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Thomas Wassberg och Anders Bodin gratulerar vandra efter en dramatisk skidtävling.

nas, men listan skulle bli för lång. Jag vill i alla fall nämna Bengt Stattin tävlande för I 2  Karlstad som
tog  SM i skidskytte 1971 och var med i OS-laget 1972. Vidare fortsatte Anders Bodin tävlandet
i Väja-Dynäs och Åsarna med stor framgång. Höjdpunkten dittills arrangörsmässigt, utöver kommun-
tävlingar,  var när UIF stod som värd för USM i skidorientering 1976 tillsammans med Lugnviks IF.
Det var det första i historien. Ett stort åtagande för en liten förening, där Lennart Bergström hade
huvudansvaret, och det blev lyckosamt. Höjdpunkten var i alla fall ”Rävenloppet” på Gålsjö, på
dagen 50 år efter UIF:s bildande den 16:e april 1933. Ett djärvt beslut om en så sen tidpunkt, men
det blev en strålande vacker skiddag inför en publik på 600 personer. Fina spår tack vare skidsek-
tionens jättejobb, men en dag senare hade inte tävlingen kunnat genomföras på grund av vädret. Här
startade stora delar av svenska eliten, tillika världseliten, med en mängd regerande, men framför allt
blivande OS-vinnare, världsmästare och Vasaloppssegrare. I startlistan bl. a. Thomas Wassberg,
Torgny Mogren, Jan Ottosson, Sven-Erik Danielsson, Erik Östlund, Anders Larsson, Billan Westin
och Magdalena Forsberg. Speaker Åke Strömmer. Trevligt för alla familjer i bygden som fick vara
husvärdar för åkarna. Tävlingen kunde genomföras på ett bra sätt tack vare ideellt arbete på många
händer med Lennart Bergström och prisanskaffaren och deltagarvärvaren Anders Bodin i spetsen.
Det avslutades med en bejublad prisfest på Sunnersta F.H. Annars var ”Sunnerstatävlingen” årets
höjdpunkt på hemmaplan. Klubbmästerskap och propagandatävling med 100-talet åkare. Efter
1990 har skidintresset minskat och på senare år har också  bristen på snö bidragit. UIF har dock
fortsättningsvis skött elljusspåret och spåren på Gålsjö och vi gläder oss nu åt några Vasalopps-
åkare i UIF:s färger. 1978 anskaffades en skidstuga till elljusspåret och 1984 lades spåret om och
åkriktningen ändrades.                                                                                     Av Sigge Bodin
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Aprilväder, majsol och valtider. Botebladets utsände hittar Gubben vid
anslagstavlan utanför Handlar´n, djupt försjunken i Boteåparlamentets
valaffisch.
AG (huvudrunkande): Val hit och val dit – nog är man i valet och
kvalet, tvi vale. Och Boteåparlamentet ger jag tusan i, för där
sitter bara en massa Stockholmare. Men i höst kommer Eurovi-
sionens Melodifestival Utröstning och den här gången ska jag
rösta bort Busk, för dom där amerikanska dollarimperialisterna
röstar ju aldrig på oss!
BB: Men USA är ju inte med i Eurovisionen…
AG: Och inte kommer dom dit heller med sina fasoner. Tacka vet jag fransoser och tyskar, dom har
eurovisioner dom. Och vackert sjunger dom. Tänk när dom sjunger Mascheljäsen, det är så man
blir tårögd! Man skulle nästan vilja få ut bostadstillägget i euro. Fast det blir ju en nolla mindre för-
stås och det känns lite fattigt i längden.
BB: Nu tänker väl Gubben på EMU-valet. Men vad har det med Melodifestivalen att göra?
AG: Sedan Alva Myrdal la noterna på hyllan är det inte roligt längre det här med Schlagerfestivalen,
men man måste ju fullgöra sina medborgerliga plikter och upplåta sin röst.
BB: Alva Myrdal var väl ingen sångartist. Hon var ju socialdemokratiskt statsråd!
AG (förtörnad): Kom inte och knäpp mej på näsan, redaktörn. Nog känner jag sossarna, dom
sjunger falskt i alla tonarter. Jag har röstat på dom sen 1898.
BB: Nu tar han väl i ändå. Inte var Gubben med redan på den tiden!
AG: 1998 menar jag. Jag ringde runt till alla partierna och sossarna gav den bästa offerten. Taken
skulle höjas med minst femti procent. Höjda ersättningsnivåer på det mesta. Billigt snus och garan-
terat porrfri TV på Vallänget. Och i senaste valet skulle det visst bli dubbla pensioner också. Men
pyttsan – det är fortfarande lika lågt i tak därhemma som när gumman levde. Men sjunga kan dom.
Och nu får man dessutom höra av den där Winbladskan att man är en usling också. En karlusling.
Alla dessa feminister och sexister och sjundedagsadventister – det är så man kan krepera. Först
morsan som tryckte ner en i skoskaften ordentligt i barndomen. Och sen gumman min som inte lät
mej tala till punkt på fyrtifem år. Men en dag låg hon där på sitt yttersta och pep: ”Ja, gubben min, nu
ses vi aldrig mer, för jag ska dit upp och där lär du aldrig bli insläppt! ”  Men jag svarade att det står
skrevet i Bibeln att det är lättare för en dromedar att klämma sej genom nålsögat än för en elak
kärring att ta sej genom Pärleporten – och ta mej luringen om jag inte fick tala till punkt för första
gången sen vi knöt hymens band 1948.
BB: Det var tråkigt att höra. Så Gubben är änkling nu?
AG: Nej bevars, hon blev så till sej för att jag sa emot, så hon kryade på sej i rena ilskan. Nu har hon
flyttat hemifrån tack och lov och gift om sej med en gubbstackare från Bjärtrå. Och så lillsyrran! Det
enda hon säger när hon hälsar på nån enstaka gång är att jag inte ska spotta ut snuset i vasken och
att jag ska bada och byta kalsonger minst en gång i veckan. Och så har dessa gäddkäftade feminis-
ter mage att kalla mej förtryckare! Nej, åt fanders med det där ”genetivperspektivet” dom tjatar om
i radion vareviga dag i det där programmet som låter som en häst. Heter det inte Freja, redaktörn?
BB: Så det blir inget positivt ställningstagande till EMU i höst då?
AG: Hör nu, min bäste nurvel, jag gjorde ett jädans positivt ställningstagande en gång i tiden och
röstade för vänstertrafik. Och hur blev det? Blåst på konfekten! Nu ger jag attan i den svenska
politiken och röstar på lilla Pia i Dansk Folkeparti i stället. Det är grejer det. Hvergang!
Arga Gubben frustar belåtet, tar Hubert under armen och försvinner runt hörnet mot Panget.
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Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom

MAN BRUKAR
SÄGA ATT ALLA
VÄGAR LEDER
TILL ROM...

MEN VEM VILL
EGENTLIGEN TILL-
BRINGA EVIGHE-

TEN I ROM!?

Envisa rykten gör gällande att "Projekt Botniabanan"
har för avsikt att ta fyllnadsmassor ur Prästberget
vid Boteå kyrka. Enl säker källa så har man också
"knackat dörr" för att upplysa de kringboende om
detta. Så, vid informationsmötet i Styrnäs Försam-
lingsgård den 20/5 tog jag tillfället i akt och konfron-
terade de ansvariga ang detta:
"Neej”, säger arbetschefen för avsnittet Ådalen, Stig Lindahl, "då måste det vara
någon lokal entreprenör som skall göra det för sin egen verksamhet. Dom fyllnads-
massor vi behöver, kan vi utvinna ur Åskottsberget när vi spränger för tunneln
där..."
Om detta är sant så undrar jag; vem är denne entreprenör, som inte drar sig för
att ödelägga landskapet ytterligare, och som dessutom, genom ett lägligt valt
tillfälle låter projekt Botniabanan bli syndabock för ingreppet?
Ingen kan ha undgått att iaktta de markarbeten man har genomfört invid kyrkan
under vintern, och man undrar då vad dessa arbeten syftar till...??
Någon som kan ge ett utförligt svar??  Inga-Lena Bodin, Subbersta

VEDPANNA 30 KW SÄLJES
Ack. tank 1500 l med två elpatroner, cirk. pumpar, shunt, termo-
metrar & expansionskärl.
För ytterligare information - Ring 0620 - 321 82
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SVENSKA KYRKAN I BOTEÅ, ÖVERLÄNNÄS
& SÅNGA hä lsar  vä l komm en t i l l  Guds tjän ster & samm anko mster i  somm ar

Lör    8/6 18.00  Boteå kyrka Högmässa
Sön   9/6 11.00  Överlännäs kyrka Söndagsmässa
Sön 15/6 11.00  Sånga kyrka Söndagsgudstjänst

14.00  Boteå/Kronstugan Friluftsgudstjänst/Fäbodgudstjänst
Tors 19/6 14.00  Vallänge Andakt
Fre  20/6 16.00  Sånga hemb.gård Helgmålsbön på midsommarafton
Lör  21/6 11.00  Gålsjö kapell Gudstjänst/friluftsgudstjänst
Sön 22/6 11.00  Holms högar Friluftsgudstjänst

13.00  Ungholmen Friluftsgudstjänst, Åke Lönn spelar
Lör  28/6 16.00  Sånga hemb.gård Helgmålsbön
Sön 29/6 18.00  Boteå kyrka Söndagsmässa
Tors   3/7 14.00  Vallänge Andakt
Lör    5/7 16.00  Sånga hemb.gård Helgmålsbön
Sön   6/7 13.00  Notstugan Lännäs Friluftsgudstjänst
Sön 13/7 11.00  Boteå kyrka Söndagsgudstjänst/Sommarsöndag
Tors 17/7 14.00  Vallänge Andakt
Lör  19/7 16.00  Sånga hemb.gård Helgmålsbön
Sön 20/7 11.00  Sånga kyrka Söndagsgudstjänst/Hemvändardag
Lör  26/7 16.00  Sånga hemb.gård Helgmålsbön
Sön 27/7 18.00  Boteå kyrka Söndagsmässa
Tors 31/7 14.00  Vallänge Andakt
Lör    2/8 16.00  Sånga hemb.gård Helgmålsbön
Sön   3/8 14.00  Björksjön Friluftsgudstjänst

15.00  Gårdnäs skola Söndagsgudstjänst
Lör    9/8 16.00  Sånga hemb.gård Helgmålsbön
Sön 10/8 11.00  Undroms PH Friluftsgudstjänst

13.00  Sånga kyrka Högmässa
Tors 14/8 14.00  Vallänge Andakt
Sön 17/8 18.00  Överlännäs kyrka Söndagsmässa
Sön 24/8 11.00  Boteå kyrka Söndagsmässa

13.00  Sånga kyrka Söndagsgudstjänst
Tors 28/8 14.00  Vallänge Andakt
Sön 31/8 18.00  Överlännäs kyrka Söndagsgudstjänst

OBS! GLÖM INTE ATT DU KAN BESTÄLLA GRATIS KYRKTAXI PÅ TEL 0620-100 00

Under sommaren kommer Sånga "pilgrimskyrka", som tidigare under åren, att hålla
öppet för besökare. Förhoppningsvis kommer också guider att finnas på plats för att
berätta lite om kyrkans mycket intressanta historia. Öppettiden blir 26/6-31/7 dag-
ligen.
Även i Boteå kommer kyrkan denna sommar att hålla öppet, en s k "sevärdhetskyrka",
under tiden 15/6-10/8. Passa på att ta besökare från när och fjärran med er på en
rundtur till våra tre unika medeltidskyrkor.
Nu är äntligen minneslunden och den nya delen av kyrkogården vid Boteå kyrka högtid-
ligen invigd. Detta skedde vid en stämningsfull gudstjänst söndagen den 11/5, och
invigningstalet hölls av kontraktsprost Nils-Erik Nilsson. Vid gudstjänsten och invig-
ningen deltog Gullängets Seniorkör med sång och för trumpetfanfar och spel under
processionen svarade Björn Holmer.  Efter invigningen serverades de närvarande sal-
lad och kaffe i sockenstugan.
Om vi har tur kommer församlingarna inom kort att få en ny präst, som dessutom gärna
vill bo i Boteåbygden. Han är intresserad av att hyra ett hus, inte alltför litet, och det
gäller nu att vi slår våra kloka huvuden ihop och kommer med tips och förslag. Har du
själv hus att hyra ut eller känner du till något som står tomt så hör av dig till Peter
Forsberg eller Lars Eriksson, på pastoratsexpeditionen i Sollefteå, tel 0620-835 00.
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FISKETÄVLING HÖGFORSÅNS INTRESSEFÖRENING
Fyra märkta fiskar har släppts ut i Hustjärn och Svarttjärn. Den
eller dem som fångar de märkta fiskarna har priser att vänta.
Tag kontakt med:
Stefan Andersson, Kalknäs 0612/604 45 070/364 05 92
Anders Öhlund, Undrom 0612/604 13

Skänk gärna en gåva till Röda Korset i samband med dop, begravningar
m m. Minnesadresser finns att köpa på Röda Kors-lokalen i Undrom.

Boteå Röda Kors avdelning

Vi tar tacksamt emot stickgarn till babypaket!

VÄLKOMMEN TILL BOTEÅ FILMSTUDIO HÖSTEN 2003
29/9 Timmarna  13/10 8 kvinnor  27/10 Mannen utan minne
10/11 Adaptation  24/11 Prinsessan och krigaren  8/12 Marie Jo och
hennes två älskare
Presentation av filmerna sker eventuellt i nästa nummer av Botebladet

FILADELFIA HÄLSAR
ALLA BARN VÄLKOMNA!
Plats: Ev. Undroms badplats
Tid: Fredagen den 29/8 kl.18 +
Lördagen den 30/8 kl.13-20 med
föreställningar kl.15, 17 & 19
Innehåll: Trolleri, buktaleri,
tävlingar, vilda upptåg + hopp-
borg - Popcorn & sockervadd
till försäljning

Vilket drag!
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Telefon 0612-71 75 00  www.galsjobruk.com

Sommar Café
23 juni - 4 augusti

Alla Dagar Klockan 10.00- 16.00 (Undantaget vid abbonerat)
 Glass  Läsk  Kaffe
 Fikabröd  Smörgåsar
 Godis
 Konsthantverk från
    vår smedja
 Logi

Den lilla lanthandeln med bred service.
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Visste Du att det i Nyland finns ett litet företag med ett brett kunnande?

Vi hjälper privat- och företagskunder med bl.a:

* Nybyggnation av datorer * Radio
* Nätverk * TV
* Servers * Video
* Reparationer * DVD
* Bärbara datorer * Stereo
* Antivirus * Antenner
* Service * Montage
* Data tillbehör så som:

- Skärmar
- Modem
- Grafikkort * Canal Digital
- Möss & Tangentbord * ViaSat
- Spelkontroller * Paraboler
- Mjukvara * Montage
- Skrivare * Service
- Bläckpatroner
- Kablage
- Internet abonnemang
- Nätverkstillbehör * Nokia GSM & NMT

* Ericsson
* Motorola
* Sony
* Telia Refill
* Bra mobilabonnemang

* Telefoner, fasta
* Telefoner, trådlösa
* Kablage m.m.

Data Radio-TV

Satellit

Mobitel

Övrigt

NYLANDS DATA
Viaduktsgatan 8
870 52 NYLAND

Tel: 0612 – 280 80 (Radio/TV)
Tel: 0612 – 280 81 (Data)

www.nylandsdata.com

Hösttips!

Parabol och antennarbeten innan vintern!



35

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

DropIn
Pass-

körkort-
Id-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
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Landsbygdsutvecklaren

Att vara landsbygdsutvecklare är nästan besläktat med den gamla tidens ”na-
sare”. Ena stunden är man här för att hjälpa någon som tänker starta upp ett
nytt företag, för att i andra stunden vara på ett byalagsmöte och hjälpa

byalaget att finna finansiering till en lekplats.
    Man kan tro att ju glesare det blir på landsbygden ju större framgång har jag haft
i mitt arbete. Men det är ju inte mitt uppdrag att avfolka landsbygden utan utveckla.
   Man måste dock bli medveten om att förändringar sker stegvis och märks inte förrän
det kanske är för sent.  Därför är det viktigt att man tidigt försöker upptäcka de
förändringar som på sikt kan påverka hela byns existens.
  Ett sådant exempel är ”by-butiken”. Bybornas lojalitet gentemot butiken är helt av-
görande om butiken skall kunna leva vidare. En smygande negativ utveckling kan börja
med att byborna börjar veckohandla på annan ort, och nöjer sig med att handla den där
mjölklitern eller ölen till chipsen på fredag kväll, i den lokala butiken. Efter en tid kan
det innebära att det inte finns någon butik kvar. När butiken försvinner börjar folk,
och då som regel barnfamiljerna först, flytta till annan ort. Det medför att även skolan
får problem med minskat antal elever och sämre kvalité. Kan det bli så här i Boteå? Det
hoppas och tror jag inte. Här finns livskraft och engagemang men vi måste alla hjälpas
åt om vi vill utveckla landsbygden.
    Som landsbygdsutvecklare arbetar jag också med företagande, både de som vill
starta nya företag, men också genom att stötta befintliga företag som vill vidareut-
veckla sin verksamhet. Vikten av ett bra näringslivsklimat är avgörande för hur vår
kommun ska klara framtida utmaningar. Genom att stödja och hjälpa företagen att
utvecklas, skapas förutsättningar för att arbeta, leva och bo på landsbygden.
    Vi bor i en mycket vacker kommun med fina
älvdalar där löven nu håller på att spricka ut och
allt håller på att få den där skira gröna färgen.
Det är nästan så att man kan höra psalmen ”Den
blomstertid nu kommer med lust och fägring stor
nu nalkas ljuva sommar” i luften.

Jag vill avsluta med dessa rader med att önska Er
alla en varm och skön sommar!

Per-Lennart Ledin
Landsbygdsutvecklare
Sollefteå kommun Näringslivskontoret
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Per-Lennart Ledin är en av Botebladets trogna läsare.


