
Butik Sköna
Rum invigd

Marléne Fahlén är en av ini-
tiativtagarna. SIDAN 3

Politikermöte
på Bettans

Mötet med bygdens politiker
gav mersmak. SIDAN 22
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Butiksbiträdena Ann-Charlotte Ag-
rell och Birgitta Byström kommer
att jobba kvar i butiken och de är
speciellt glada för bygdens skull att
butiken nu är såld.

FO
TO

: M
A

R
I-

H
EL

EN
 S

C
H

Ö
LL

IN

Det råder i det närmaste festyra i Boteå, nu när
butiken Handlar´n har sålts. Nya ägare är Kumla-
borna Dan och Liselott Schöllin, som kommer att
bosätta sig i Sollefteå med sonen Rasmus. SIDAN 4

Ronestjärna
sjunger ut

Rolf Ronestjärna inbjuder till
konsert i april. SIDAN 30
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Bengt Stattin gillar att be-
finna sig i hetluften SIDAN 8

SIDAN 10
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Övrigt innehåll: Sidan

Claire Sjölander klär gär-
na Boteåborna SIDAN 17
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NÄSTA BOTEBLAD
fredagen den 18/5 2007

Notera detta datum
i Din planering!

PRESSTOPP

Rolf Ronestjärna, chefredaktör
Kontakta gärna oss i redaktionen:
Rolf Ronestjärna  0612-601 21
Erik Sundberg  0612-603 05
Maria Johansson  0620-321 82

            Gunilla Lundström

Välkommen att ta del av ännu
ett nummer av Botebladet!
Förhoppningsvis kommer Du

ha stor glädje av tidningen.
   Som vanligt är det ett fullmatat
nummer, där inte allt fick plats, bl a
fick receptet lyftas ur i sista stund.
Men det dröjer ju bara drygt två må-
nader till nästa nummer, och för-
hoppningsvis klarar Ni er på recept-
fronten till dess...
    Den här gången känns det ex-
tra roligt att trycka upp tidningen,
tack vare det glädjande beskedet
när det gäller Handlar´n. Låt oss
vara rädda om vår butik och låt
oss vara rädda om varandra.
    Tack till Er som bidragit till det
här numret. Ju fler som bidrar till
tidningens innehåll, desto roligare
och lättsammare är det att vara re-
daktör. Tack även för att Ni är ute
i god tid med Era bidrag. Jag kan
inte nog betona hur detta under-
lättar för mig som redaktör.
    Fortsätt därför gärna att tipsa
redaktionen om sånt som är på
gång, och precis som nämnts tidi-
gare kan Ni låna Boteåparlamentets
digitalkamera (finns hos Erik Sund-
berg) om Ni vill redovisa nåt från
Er förening eller speciella samman-
komst. Sent inkomna bidrag tas
med i mån av plats eller ges min-
dre utrymme i tidningen. Alla re-
daktionella texter måste vara inne
minst en vecka innan presstopp.
    Hör även av Er, till någon av oss
i redaktionen, om de ev satsning-
ar som kan vara på gång till som-
maren. Redaktionen kan Ni nå på
nedanstående telefonnummer eller
genom att maila till
       botebladet@ronestar.nu
   Nästa nummer av Botebladet
kommer ut vecka 21-22 och sträc-
ker sig augusti månad ut.
   Ha en riktigt skön och välsignad
sommar och väl mött på alla de
spännande och intressanta sats-
ningar som bygden har att erbjuda!

Varför bor man i Undrom egentligen...

Jo, därför att himlen är så otroligt färg
grann, så rosaröd en dag i januari att
den färgar hela berget rosa om man går

längs Botniabanebygget, ser man bortom
Hallstaberget och lååångt ner mot kusten det
öppna landskapet ger samma känsla av att kunna
ta djupa andetag som havet ger utsikten mot
Undrom vid Styrnäs kyrka är bedårande det
djupt grönskande landskapet vid Holm gör att
det pirrar i magen det är trolskt när kullarna
och träden framträder i soldimman badstran-
den vid älven är så fint restaurerad det är så
härligt att ta ett dopp en varm sommarkväll i
Högforsåns damm längs Gålsjövägen det är så
stilla att sitta vid labyrinten bortom Gålsjö det
är så gott att kunna gå på filmstudio på månda-
gar, snicken på tisdagar, Botaton på onsdagar
och i sällskap med Åsa och Maria på gympa på
torsdagar mitt hus är så fridfullt, där sover
jag gott det är bara 20 minuters restid till flyg-
platsen och ytterligare 45 minuter till Arlanda.
Sen är det ju bara 3,5 timmar till Wien och 7
timmar till New York och dessutom bor det så
fint folk i Undrom, både på hel-
tid och deltid.
Därför bor jag i Undrom

Varma hälsningar från Gunilla på
Kvarn
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Bl a Ann-Charlotte Agrell och Kirsten Björklund bidrog till ett lyckat öppet hus hos Butik Sköna Rum.
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Butik Sköna Rum är invigd

Berit Nordlöf och Ulla Assergård hittade mycket smått och gott.
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Den nyöppnade butiken hade öppet hus

Intresset var stort när Butik Sköna Rum
bjöd in till öppet hus i postens f d lokal.
Ann-Charlotte Agrell stod för kvällens un-

derhållning. Det fanns möjligheter att bekanta
sig med ett intressant utbud av bl a kläder och
smink, samt tillfälle till fotvård och massage för
att nämna något av allt man kunde prova på.
Man kunde även slå sig ned med en tallrik sal-
lad och prata med trevliga bybor eller bara njuta
av Ann-Charlottes musikaliska inslag.
    Marléne Fahlén upplyste om att butiken in-
ledningsvis kommer att vara öppen onsdagar
och torsdagar kl.16-18, samt fredagar mellan
kl. 12-18. Marléne Fahlén, fotvårdspecialist,
Inga-Lena Bodin, fysioterapeut, Kirsten Björk-
lund, konstnär (som även säljer stickat), Kris-
tina Strand, försäljare åt Oriflame/smink, samt
Claire Sjölander, försäljare av damkläder,
kommer tillsammans att finnas i butiken. Claire
kommer att ha öppet på fredagar. ”Vi har tids-
beställning och kommer dessutom att fin-
nas här i butiken då vi har kunder”,  infor-
merade Marléne.
     Det kan nog ses som ganska unikt att få vara
med om att en ny butik ser dagens ljus i Und-
rom.
                                    av Maria Johansson Marie-Louise Andersson fick goda råd av Claire Sjölander.
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Övertagande av butiken i Undrom känns helt rätt för Kumlaborna Liselott och Dan Schöllin.
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Handlar´ns framtid räddad -
Övertagandet sker i april
Butiken Handlar´ns överlevnad påverkar i högsta grad bygdens fortlevnad

Det senaste året har Boteåborna svävat i ovisshet om hur det ska bli med deras kära butik
Handlar´n. De flesta har undrat och frågorna har varit många. Ärendet har även ständigt varit
uppe till samtal hos Boteåparlamentet, bygdens byalag. Nu är det dock äntligen klart! Buti-

ken är såld och själva övertagandet är planerat till den 16:e april! Det blir två sörlänningar som kommer
att ta över butiken, nämligen Liselott och Dan Schöllin från Kumla i Närke. Botebladets reporter
lyckades få sig en pratstund, via telefon, med Liselott, dagen innan presstopp för tidningen. Det är en
glad och upprymd nybliven butiksägare som berättar om sitt och makens beslut att flytta norrut, för att
fortsätta den goda tradition som funnits hos Handlar´n under många år. ”Vi har under flera år letat
efter en sån här butik utan att hitta nåt. Det här känns helt rätt!”, säger Liselott. Två besök har de
hunnit göra i Undrom och de har känt sig väldigt välkomna. ”Vi har upplevt det som om butiken
verkligen behövs och att folk verkligen vill ha den kvar”, fortsätter hon och betonar samtidigt de
anställdas viktiga insats för butikens överlevnad, så här långt. ”Utan dom anställdas uppoffrande
arbete, under den här tiden, hade det inte funnits nån butik idag”, konstaterar hon.
     Nu blir det dock inte så att familjen Schöllin kommer att slå sig ned i Undrom. För med tanke på

Bo Svedin: -Det låter jätte-
bra! Butikens tillgänglighet
är ju den största fördelen.

Roland Melander:- Det är
bra för hela bygden! Speci-
ellt bra är det för dom äldre.

Caroline Hansen: -Det är ju
väldigt bra! Bra att kunna
fortsätta handla på nära håll.

Annika Bodin: - Alldeles per-
fekt! Handlaŕ n är ju en na-
turlig samlingsplats för alla.

Julia Norling: -Jättebra!
Allra helst för dom pensio-
närer som inte har nån bil.
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sonen Rasmus bästa, kommer flyttlasset istället att gå till Älvgatan i Sollefteå.
”Men man vet ju givetvis inte hur det blir i framtiden...”, säger Liselott.
     Det är inte första gången som Liselott och Dan blir affärsidkare, utan tidigare
butiksvana finns. I slutet på 1980-talet ägde de nämligen en videobutik i Kumla.
Närmast har dock Liselott jobbat i en post-, kiosk- och blombutik, medan Dan
har jobbat som arbetsledare på Arbetsmarknadsenheten i Kumla.
     Liselott och Dan har många tankar och idéer inför framtiden när det gäller
butiken. ”Vi har både stora och små idéer och en del kommer att märkas på
en gång”, avslöjar Liselott. Men de har samtidigt bestämt sig för att ”skynda
långsamt”. Det är nämligen viktigt att allt får ta sin tid. En förändring mot tidigare
är dock att man kommer ha öppet på vardagar till kl.20, under perioden juni-
augusti. Likaså har man även funderat på om man inte skulle kunna förbättra ser-
vicen och livskvaliteten för de äldre i bygden, genom att erbjuda dem skjuts till
affären. ”Det skulle säkert betyda mycket för de äldre att själva kunna göra
sina inköp och själva få gå omkring bland hyllorna i butiken”, resonerar
Liselott och berättar att hon redan har varit i kontakt med Ingrid Jakobsson,
som är konsumentsekreterare inom Sollefteå kommun, och att denne tycker att
idén verkar intressant.
    Målsättningen med butiken i Undrom är dock glasklar: ”Även om man inte
storhandlar, ska man ändå vilja åka till butiken för att träffa andra bybor”,
säger hon förhoppningsfullt och tillägger att de givetvis hoppas att byborna ska
vilja fortsätta att gynna butiken i den mån de möjligen kan.
     Tanken är att Dan, på sikt, ska kunna jobba heltid i butiken, och bl a sköta det
löpande pappersarbetet, medan Liselott kommer att arbeta halvtid. Positivt är
givetvis också att Birgitta Byström och Ann-Charlotte Agrell kommer att kunna
jobba kvar, nåt som de naturligtvis är väldigt glada och tacksamma över. Men
framför allt är de glada över att butiksfrågan äntligen har fått sin lösning. ”Skönt
att allt är klart och jättebra att affären blir kvar! Det var otroligt viktigt för
byn!”, konstaterar de tacksamt. Det har funnits en tydlig oro bland kunderna och
många har frågat om hur det kommer att bli. ”Det här är en bra lösning och det
kommer att bli bra”, summerar de båda och ger avslutningsvis en tydlig uppma-
ning till byborna att vara köptrogna, så att butiken verkligen överlever.
     Invigning av den ”nya” butiken kommer att äga rum nån gång i maj. Exakt
datum meddelas senare.                                                 av Rolf Ronestjärna

Mona Söderström: -Det är
toppen! Jag skulle ha svårt
att klara mej utan Handlaŕ n.

Jens Stenström:-Det är bra
för byn att butiken blir kvar,
eftersom byn lever vidare!
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Sören Åhlin: -Det känns jät-
tebra! Just närheten till bu-
tiken är den stora fördelen.

Bo Bergström: -Det  är myc-
ket glädjande för alla! Det
var nödvändigt att det blev så.

Birgitta Byström och Ann-Charlotte Agrell glädjer sig storligen över att butikens framtid är säkrad.
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Joel Höglund, Ola Hedberg, Nina Johansson, Sofia Granholm och Anton Bergman diggar skolmaten.
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Kalknäselevers bästa kan ånyo kom-
ma att åsidosättas av kommunen
Snart kan den välsmakande och omtyckta maten på Kalknäs skola vara ett minne blott

Det är mycket som tyder på att det är drastiska förändringar på gång, när det gäller skolmaten i
Sollefteå kommun. Kommunen är nämligen beredd att, på flera platser inom kommunen,
lämna över ansvaret för tillagningen av skolmaten till Landstinget. Om detta sker, kommer det

att få omfattande konsekvenser för elever och personal på Kalknäs skola. Både elever och föräldrar är

Läraren Stig-Ove Andersson och eleverna Isak Ronestjärna och Ludvig Strand tar gärna om.

FO
TO

: R
O

LF
 R

O
N

ES
TJ

Ä
R

N
A



7

Jesper Strömberg: -Maten
smakar bra, speciellt pann-
kakorna!

Frida Åslund: -Den är
bra! Jag tycker bäst om när
vi får pölsa och potatis.
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Joshua Ronestjärna: -Ma-
ten är för det mesta god.
Speciellt när det är tacos!

Desirée Sjögren: -Den är
ganska bra. Allra bäst är
det när vi får pizza!

idag oroliga och framför allt förvånade över kommunens planer.
     Tanken är att maten fortsättningsvis ska komma att tillagas på Kökett på Sol-
lefteå sjukhus och därefter kylas ned för transport till Kalknäs, för att där värmas
upp. Just nu utreds det hela och beslut kommer troligtvis att tas nån gång under
april månad. För Sollefteå kommun handlar det givetvis om besparingar, där
Landstinget kan komma att ta över ansvaret för personalen på de olika enheterna.
    ”Barnen är värda att få bra mat och ha möjlighet att kunna prata med
den som har lagat maten och kunna få reda på vad den innehåller. Likaså
att kunna känna matdoften, för det påverkar matlusten”, säger Laila Lind-
holm, förälder och tillika personal i köket på Kalknäs skola. ”Barnen har
inget val var dom ska gå och äta nånstans, dom kan inte välja restau-
rang!”, menar Laila i Filadelfias direktsända närradioprogram den 6:e mars.
Hon berättar vidare att mat som värms upp på det här sättet, som det nu är tänkt
att ske, inte går att sparas utan måste kastas, eftersom man inte kan värma upp
den två gånger, bl a beroende på att näringsämnena försvinner.
    Samtidigt handlar det också om miljöaspekter när maten ska transporteras
runt kommunen. För Kalknäs skolas del handlar det dessutom om minskade
arbetstillfällen. En 75%-ig tjänst kan möjligen komma att försvinna. Ett möte
med barn- och skolnämnden är planerat och kommer att hållas på skolan efter
Botebladets pressläggning.  Botebladet lär därför få anledning att återkomma i
ämnet.  Följ gärna utvecklingen på Boteåparlamentets hemsida på http://www.
ronestar.nu/Parlamentet/                                                          av Rolf Ronestjärna

Eleverna på Kalknäs skola sitter för det mesta inte och petar i maten.

Lyssna gärna till radiointervjun med Laila Lindholm på http://www. ronestar.nu/
filadelfia/sida5b.htm
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Eleverna på Kalknäs skola älskar Laila Lindholms och Marie-Louise Anderssons läckerheter.
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Ett och annat skidpar har, under åren, vallats ute i Bengt Stattins vallningsbod på gården.
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Tybrännsbon Bengt Stattin trä-
nar längdskidåkarlandslaget
Flera av dagens framgångsrika svenska skidåkare har fostrats hos Bengt Stattin

T ybrännsbon Bengt Stattin är en av Boteås verkliga doldisar. Inte nog med att han har ett par
 VM-medaljer i skidskytte på sitt samvete, han är idag även tränare för U23-landslaget i längd-
 skidåkning. Det är ingen direkt överdrift att påstå att skidåkningen går som en röd tråd genom

Bengts 57 år långa liv.
    Möjligen inleddes hans framgångsrika karriär när han, redan som 4-5-åring och tillsammans med
storasystern, knöt fast några snören, till bindningar, på ett par gamla skidor man hittat ute i uthuset vid
hemmet i Rista. När pappan fick se detta, veknade dennes hjärta och han inhandlade genast ett par
skidor till sonen. Barndomsåren präglades, i stort, av idrottsaktiviteter, där just skidåkning och ishockey
dominerade under vinterhalvåret. ”Det var den tidens sätt att leka”, konstaterar Bengt.
     I ungdomsåren började Bengt, så småningom, att tävlingsåka och med åren kom han att nå stora
framgångar inom just skidskytte, där han som junior bl a vann ett VM-silver och ett VM-brons. Som
junior vann han även tre SM-guld och 1971 lyckades han dessutom vinna både junior och senior SM.
Samma år deltog Bengt även i förOS i Sapporo och det var även tänkt att han skulle vara med i Olym-
piska Spelen året därpå. Men ödet ville annorlunda. Bengt hade nämligen sökt till GH (Gymnastik &
Idrottshögskolan) i Stockholm och det var med blandade känslor som han mottog beskedet att han
hade blivit antagen. Han visste ju att det skulle innebära ett rejält avbrott i karriären om han bestämde sig
för att börja studera. Men så blev det i alla fall.
     Efter avslutade högskolestudier 1973, där han specialiserat sig på just längdskidåkning, beslöt sig
Bengt för att på nytt försöka göra en storsatsning på skidskyttet. Under de närmaste åren satsade han
därför helhjärtat, samtidigt som han hade olika gymnastiklärarvikariat. En satsning som, mycket riktigt,
innebar att han kom med i skidskyttetruppen till OS i Innsbruck. Där var det tänkt att han skulle köra
första sträckan i herrstafetten, men dessvärre blev han dock tvungen att avstå p g a ryggproblem. Detta
blev början till slutet på Bengts karriär som aktiv. Senare under året fick han dessutom en tjänst som
gymnastiklärare i Junsele där han, på alla sätt, kom att trivas. Men eftersom han helst ville ha ett jobb på
närmare håll, tackade han därför ja till ett gymnastiklärarjobb på Gudlavbilderskolan i Sollefteå och
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1981 fick han en tjänst på.skidgymnasiet. I fjol firade han därmed 25-årsjubileum som lärare på skid-
gymnasiet. Under dessa 25 år har dock Bengt gjort några avstickare från själva huvudskidspåret. Sä-
songen 1996-97 var han t ex tjänstledig från skolan, eftersom han gick in som ledare och tränare för
damlandslaget i längdskidåkning. Direkt efter detta uppdrag for han, tillsammans med hustrun Märit och
dottern Anna, till USA för att jobba som tränare i Sun Valley i Idaho. Detta kom att bli ett mycket
intressant och givande år, där många fina kontakter knöts, som bl a resulterat i en hel del USA-resor,
tillsammans med skidgymnasiet, och även i en del skidbesök ifrån USA.
     Bengt berättar att han har trivts oerhört bra på skidgymnasiet i Sollefteå och att det har varit en
glädje att få möta och lära känna alla ungdomar under årens lopp. En hel del av dessa har också lyckats
ganska bra inom skidåkningen. Anna Dahlberg, Johan Olsson och Britta Norgren för att nämna
några färska namn.
     I fjol sommar hamnade Bengt vid ännu ett vägskäl i livet. Han fick nämligen en förfrågan från Svenska
Skidförbundet om han kunde tänka sig att bli tränare för U23-landslaget och ta sig an de s k påläggskalvar-
na inom svenska skideliten. Givetvis krävdes det en rejäl funderare eftersom Bengt, sedan tidigare, viss-
te att man hamnar i en väldigt ensam och utsatt position som landslagstränare och att det ibland kan blå-
sa hårda vindar när de förväntade resultaten kanske uteblir. Men eftersom Bengt, trots allt, alltid har gil-
lat utmaningar, beslöt han sig ändå för att hoppa på jobbet, och det är nåt som han hittills inte har behövt
ångra. ”Så här långt, har det här året varit ett av dom roligaste under hela min karriär”, konsta-
terar han tacksamt. Och det vill inte säga lite, eftersom han, som tidigare nämnts, verkligen har trivts med
sitt arbete på skidgymnasiet.
     Heltidstjänsten som landslagstränare för U23-laget är mycket omväxlande och omfattande, och det
har inneburit många och långa perioder på resande fot. Hans jobb handlar bl a om att organisera, admi-
nistrera och genomföra träningsläger och tävlingar. Dessutom ska han fungera som individuell tränare
och bollplank till de aktiva. Just nu har han t ex huvudansvar för landslagsåkarna Emil Jönsson, Sara
Lindborg och Ida Ingvarsdotter. Under vår intervju får Bengt, dråpligt nog, telefonsamtal från just
VM-deltagaren och sprintåkaren Emil Jönsson.
     När denna intervju görs (i månadsskiftet februari-mars) är Bengt nyss hemkommen från Skandina-
visk Cup i Falun, en tävling för de åkare som inte platsade i A-truppen till VM i Sapporo. Nån vecka
in i mars, bär det därefter av till U23-VM i Italien och innan säsongen är slut kommer han också hinna
att fara på några världscuptävlingar och även Svenska Skidspelen. Tillvaron är med andra ord ovanligt
hektisk just nu för Bengt. Men det är samtidigt då som han trivs allra bäst, för tävlingsmänniskan Bengt
Stattin har, som sagt, alltid gillat utmaningar.                                                                   av Rolf Ronestjärna
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Från sin bostad i Tybränn har landslagstränaren Bengt Stattin inte speciellt långt till Valla.
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Den 18 juli 1935 utökades familjen Gradin i Lockne, i
Bjärtrå, med en liten flicka, som fick namnet Gerd. Gerd
var nummer två i syskonskaran och med tiden utökades

syskonskaran med ytterligare två pojkar. Gerds föräldrar hade
ett litet jordbruk, bestående av halvdussinet kor, några får, en
gris, ett antal höns och framför allt hästen Garbo.
     Redan från tidiga barnsben fick Gerd, och hennes tre bröder,
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Gerd Öberg

Gerd Öberg har under alla år
förblivit trogen på sin post
I detta nummer av Botebladet porträtteras Undromsbon Gerd Öberg

FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
- Sportiga kläder

Sån är jag:
- Plikttrogen, rättvis & glad

Tre föremål jag skulle ta med
mig till en öde ö:
- Gummibåt, metspö & tänd-
stickor

Jag blir glad när:
- Jag möter vänliga människor
och när de mina får vara friska

Någon jag gärna vill träffa:
- En lekkamrat som hette Anita
Lif och var från Jörn. Vi var all-
tid tillsammans. Jag vet inte var
hon tog vägen nånstans
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Att sticka är ett av Gerd Öbergs stora intressen i tillvaron.



11

lära sig att hjälpa till hemma på gården. ”Det bästa man fick med sej hemifrån, är att man har lärt
sej att jobba och även tyckt att det var roligt att jobba”, konstaterar Gerd tacksamt. För Gerds
vidkommande handlade det bl a om att hjälpa till i hushållet och i jordbruket. På sommarlovet, mellan
sexan och sjuan, fick hon som uppgift, att ensam, släppa ut och ta in korna och även sköta om själva
mjölkningen. ”Man gjorde vad man blev tillsagd, utan att knota, sen var det inte mer med det”,
minns hon. Denna inställning tycker sig Gerd ha haft nytta av under hela livet, även om hon ibland kanske
önskat att hon haft mod att säga ifrån. ”Det är dock viktigt att man redan i unga år lär sej spelets
regler och rättar sej efter dom”, tillägger hon och lägger ytterligare en maska på sin stickning.
     De första sex åren gick Gerd på byskolan i Lockne. Gerd och hennes kamrater var sedan den allra
första årskullen som gick på högstadiet i Bjärtrå. När Gerd skulle gå ut sjuan, ville hennes lärare att hon
skulle få fortsätta i realskolan i Kramfors, men hennes föräldrar hade dock inte råd att låta henne göra
det. Istället fick hon hjälpa till hemma på gården och efter ett år, bara femton år gammal, tog hon tjänst
som hembiträde hos en barnfamilj i Härnösand. ”Man ville ut och prova sina vingar, med allt vad
det innebar”, säger Gerd och ler åt minnet. Hennes första månadslön uppgick till hela femtio kronor,
plus mat och husrum. Efter 15 månader fick hon anställning på Tobaksbolaget, nåt som hennes pappa
inte var direkt glad åt, eftersom han var rädd att Gerd skulle börja röka. De anställda hade nämligen
gratis cigaretter och frestelsen var givetvis stor. Gerd bestämde sig dock för att inte låta pappan få rätt,
utan höll sig envist borta från rökningen och har så gjort sedan dess. Gerd trivdes dock inte med det mo-
notona arbetet på Tobaksbolaget och blev därför bara kvar där i 1½ år. Under den perioden lärde hon
dock känna en stilig Undromsyngling, till vardags lystrande till namnet Ove Öberg, som gjorde rekryten
i Härnösand. De två ungdomarna fattade strax tycke för varandra och blev med tiden ett par. Året var 1952.
     Efter Tobaksbolaget gjorde Gerd ett rejält lappkast. Kanske inte så konstigt, eftersom skidåkning
har varit Gerds stora passion i livet.”Jag har åkt skidor hela livet och jag föddes i princip med ett
par skidor på!”, skrattar Gerd och säger vidare att folk i byn säkert ibland har undrat om allt varit som
det ska däruppe, när de sett henne ”fara runt i skidspåret som en tok”. Men skidåkningen har varit
en säkerhetsventil för henne under hela livet. ”Jag har löst många problem i skidspåret och jag har
säkert också skidåkningen att tacka för min goda hälsa”, resonerar hon. Som kuriosa kan man ju
nämna att det inte lär vara nån brist på idrottsligt påbrå i familjen, för Gerd är ju, som kanske inte så
många känner till, faktiskt faster till de berömda hockeybröderna Thomas och Peter Gradin. Men hon
gjorde som sagt ett ordentligt lappkast, efter sin rökfria period på Tobaksbolaget. Hon började näm-
ligen en ettårig hushållskurs på Hola Folkhögskola. ”Om man skulle gifta sej, så var man ju tvung-

forts. nästa sida

Hos Gerd Öberg vilar inga ledsamheter utan hon är en glad, positiv och skämtsam person.
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en att kunna koka gröten”, säger hon och tittar pillimariskt på Botebladets utsände som, utan att
skämmas nämnvärt, glupskt trycker i sig ytterligare en kaka. Den meriterande utbildningen på Hola har
Gerd blivit påmind om åtskilliga gånger under årens lopp. Maken Ove var nämligen alltid snabb på att
lyfta fram detta, de gånger man hade matfrämmande: ”Gerd är så duktig på att koka pärer, för hon har
gått på Hola!”, var hans stående (och ibland sittande) kommentar, berättar Gerd och skrattar länge och
glatt åt minnet.
     Den 7/11 1954 stod Gerd Gradin brud i Bjärtrå Prästgård och innan året hade gått till ända, hade
de nygifta begåvats med sonen Stig-Ola. Första gemensamma bostaden var Rune och Britta Törn-
lunds f d hus i Kalknäs. Efter ytterligare några flyttar, inom området, slog man till sist ned bopålarna för
gott, i det hus som Gerd även huserar i idag. Vi skriver 1959.
     Det var självklart för Gerd Öberg att stanna hemma hos Stig-Ola till dess att han började skolan. I
den vevan fick hon ett städvikariat på posten i Undrom, vilket ledde fram till att hon fick hoppa in som
julförstärkning och stämpla julkort. ”Jag tyckte att detta var roligt och jag började, så sakteliga, få
smak på jobbet”, berättar Gerd. Hon frågade därför om hon kunde få öva att sitta i kassan. Så blev
det. Så när den ordinarie personalen var ledig, fick hon hoppa in som postbiträde. 1964 fick Gerd fast
anställning som postbiträde och kom att jobba tillsammans med Maja Melander fram till dennes pen-
sion 1979, då Gerd övertog hennes tjänst som postmästare i Undrom. 1995, då postkontoret lades
ned, passade Gerd på att gå i pension, med en förhoppning om att hon och Ove tillsammans skulle kun-
na njuta av livet som pensionärer. Det blev dock inte riktigt som de hade hoppats, eftersom Ove, helt
oväntat, gick bort 1998. ”Det var som om blixten slagit ned med full kraft”, berättar Gerd. Hela
hennes tillvaro raserades och livsglädjen försvann helt och hållet. ”Men på nåt vis måste jag ju ha fått
hjälp, eftersom jag klarade av den svåra omställningen att bli ensam”, konstaterar Gerd tacksamt.
     Idag är sången Gerds stora intresse och hon är både med i Nonstopkören och Boteåkören. Hon
tycker också om att sticka och att lösa korsord. När vädret tillåter, brukar hon varje dag ge sig ut på en
ca 90 minuter lång promenad. Idag trivs Gerd åter med livet.                             av Rolf Ronestjärna

Botatontjejer gjorde spän-
nande resa till Ryssland
Ryska säkerhetstjänsten gjorde allt för att göra det besvärligt för Boteåtöserna

Kristina Westman, Emelie Sundström och Stina Kramsjö har som representanter, för kultur-
föreningen Botaton, gjort en resa till norra Ryssland inom ramen för ett europeiskt ungdoms-
utbytesprogram. Den 9:e februari tog flickorna tåget från Långsele för att, via Stockholm och

Kristina Westman, Emilie Sundström och Stina Kramsjö återvände till Boteå med ryska näsor.
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RYSSLAND
Statsskick: Republik
Yta: 17 075 000  km2

Huvudstad: Moskva (10,1 miljoner invånare 2002)
Högsta berg: Elbrus (5624 m ö h)
Största sjöar: Kaspiska havet (37 074 km2 ) + Bajkal-
sjön (31 500 km2 )
Viktigaste floder: Lena (4 320 km), Volga, Ob, Jenisej
& Amur
Invånarantal: 142,5 miljoner (2006)
Invånare/km2: 8,3
Naturlig befolkningstillväxt: 1,1%
Läs- och skrivkunnighet: 99,5%
Folkgrupper: 82% ryssar, 4% tatarer, 3% ukrainare,
1% tjuvasjer, basjkirer, 1% vitryssar samt ytterligare ett
hundratal folkslag
Språk: Ca 87% ryska - en rad minoritetsspråk förekom-
mer också däribland turkiska och finsk-ugriska språk
Religion: Ca 78% rysk-ortodoxa kristna + minoriteter av
muslimer, judar, protestanter m fl
BNP/invånare: Ca 84 000 kr (2006)
Naturtillgångar: Olja, naturgas & kol
Viktigaste exportvaror: Olja, oljeprodukter, naturgas,
timmer, trävaror, metaller, kemikalier & vapen
Valuta: Ryska rubel

Arlanda, flyga till St Petersburg vid Fin-
ska viken.
     Andra dagen började de med att försova
sig två timmar, eftersom ingen hade tänkt på
att ställa om klockan till rysk tid. Trots denna
hektiska start på dagen, hann de ändå med
flyget till Archangelsk som planerat. När fär-
den därifrån skulle gå vidare till Severod-
vinsk, en rysk militärstad som är centrum
för de ryska atomubåtarna, sade den ryska
säkerhetstjänsten ifrån. Varför de inte fick
resa vidare, fick de inte riktigt klart för sig,
trots vissa svävande förklaringar. Men har
säkerhetstjänsten sagt ifrån, så har den det.
Projektet fick istället därför genomföras i Ar-
changelsk.
     Hela resan ingick i ett EU-projekt kallat
Youth in Action, ett ungdomsutbytesprojekt
mellan Holland, Belgien, Sverige och två
städer i Ryssland. Deltagarna fick bl a lära
sig hur man organiserar och anordnar ett ut-
byte. Under nio dagar fick de 25 deltagarna
lära känna varandra och träffa ett antal män-
niskor från olika organisationer i Ryssland,
bl a en tv-kanal från Severodvinsk som vän-
der sig till ungdomar. De hade hört talas om
Botatons videoinspelningar och ville gärna
ha några att visa i sin kanal.
     Tyvärr blev det inte några direkta möj-
ligheter till att titta sig omkring i Archangelsk,
som påminde om vilken västeuropeisk stad
som helst, utan deltagarna jobbade intensivt
från morgon till kväll. Ett par dagar använ-
des till att lära sig fylla i det 20-sidiga ansök-
ningsformulär som EU kräver för att god-
känna ett projekt. Deltagarna kommunice-
rade huvudsakligen på engelska, men efter-
som alla inte kunde tala engelska så bra, fick
man ta till improviserat teckenspråk och fan-
tasi. Detta var både lärorikt och en rejäl ut-
maning.
     Resten av tiden användes till att simulera
projekt utifrån egna idéer, som man kanske
kommer att realisera i framtiden. Frön såd-
des nämligen för eventuella framtida utbyten
mellan de deltagarländer som fanns på plats,
t ex på det kulturella området. Ledorden för dessa skulle då lämpligen kunna vara mångfald och jämlikhet.
     Den 18:e februari reste gruppen tillbaka till St Petersburg för lite sightseeing, innan återresan till Ar-
landa och därefter vidare hem till Boteå.                                                             av Erik Sundberg

Lyssna gärna till en radiointervju med Kristina Westman på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm
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Linda och Jonas är nyinflyttade
Linda Öhlund arbetar på Svalöf Weibull i Lännäs och Jonas Larsson på OKQ8 i Sollefteå.
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Färska Boteåborna Linda Öhlund och Jonas Larsson trivs i sitt rymliga hus i Törsta

Linda Öhlund och Jonas Larsson heter två nyinflyttade Boteåbor, som slagit ned sina bopålar i
Törsta. De tar emot i sitt magnifika hus och guidar runt i de olika rummen, som är många! Vack-

            ra konstverk målade av Jonas pryder väggarna. Att det nu blev just Boteå, som de valde att
flytta till, beror på att Linda blev erbjuden arbete på Svalöf Weibull AB.
     ”Jag är född i Burträsk och jag pluggade i Uppsala på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet)
och är idag agronom”, berättar Linda. I Uppsala träffade hon Jonas, en inbiten Uppsalabo.
     När Lindas utbildning var i sin slutfas, Linda höll på med sitt examensarbete, blev hon varse att man
i Lännäs sökte en växtförädlare på Svalöf Weibull. Hon sökte tjänsten och fick den. Våren 2005 flyt-
tade Linda till Sollefteå. ”Jag är markväxtagronom med inriktning på växtförädling, och tjänster
som växtförädlare är begränsade till antalet”, konstaterar Linda. Svalöf Weibull, som är ett av lan-
dets största företag i sin bransch, har numer i Sverige endast en förädlingsstation utanför huvudkontoret
i Svalöf, och det är stationen i Lännäs. ”Jag
hade tur, det är inte många tjänster som an-
nonseras ut”, menar Linda.
     Jonas blev dock kvar i Uppsala när Linda
flyttade till Sollefteå våren 2005, men flyttade
efter samma höst. Jonas, som arbetade på en
bensinmack i Uppsala, hade inga större pro-
blem att få arbete i Sollefteå på OKQ8. ”Jag
sommarjobbade också på Svalöf Weibull och
ett tag hade jag två jobb”, berättar Jonas.
     Huset i Törsta flyttade de till i september
2006. Till huset hör mark och en ladugård, vil-
ket var en förutsättning. De önskade också ett
stort hus och kom att flytta från en etta på 30 m2 Jonas Larssons konstverk pryder husets väggar.
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till huset på ca 300 m2 .
     Linda och Jonas planerar att renovera huset en del och det arbetet pågår nu för fullt. En toalett och
ett sovrum ska iordningsställas på övervåningen, och det ska bli en stor fin tvättstuga på bottenplan. Lin-
da och Jonas är inga erfarna husägare och inte heller vana att fixa och laga i någon större omfattning.
Men de har föräldrar och syskon som ger råd och ett handtag ibland och de lär sig allt eftersom. ”Dess-
utom har vi också vänner som hjälper till, bland annat Tommy Hällström. Han är en pärla”, ler
Linda. De vill gärna få så mycket som möjligt av påbörjade renoveringar färdiga innan sommaren. De
väntar nämligen barn och  barnet beräknas födas i juli.
     Linda och Jonas berättar att de hade lite olika bilder av hur det skulle vara att äga ett hus. Jonas bild
var mer romantiserad; att få ligga i hängmattan, fika i gräset osv. Linda tänkte sig mer att det skulle
innebära att det regnade in och att vattnet frös. ”Hittills är det Lindas bild som stämmer bäst”,
skojar de. Men regnat in, har det inte gjort än.
    Jonas och Linda upplever sig inte sakna någonting här i Törsta. Staden, med allt vad den har att er-
bjuda, finns alltid kvar. Det fanns inte heller så stora krav på byn, då var det snarare så att de hade mer
förväntningar på Sollefteå. De upplever sig också bo ganska centralt, nära skola, dagis och gångav-
stånd till affären. ”Jag är nöjd med att komma hit till spenaten”, skämtar Jonas. ”Här är så slå-
ende vackert och med naturen in på knutarna, kan man utveckla nya intressen”, konstaterar  han
och avslöjar att han har tankar på att kanske börja åka längdskidor och att det även finns framtida od-
lingsprojekt på gång. De har ännu inte lärt känna så många bybor och inga i deras egen ålder. På Boteå
Filmstudio har de träffat trevliga personer och grannarna känner de till.
     Jonas har målat flera av de vackra, färgglada tavlor som hänger på väggarna. Andra intressen är film

och musik. Linda har sedan barnsben
ett genuint hästintresse. Hon har själv
fött upp fyra av sina fem islandshästar
och de är just nu i en fas då de ska ri-
das in.
     Linda och Jonas berättar avslut-
ningsvis att hela omställningen från bo-
endet i Uppsala, till huset i Törsta, har
gått över förväntan för dem båda och
att de både trivs med boendet och sina
arbeten och att de inriktar sig på att rota
sig här i Botebygden.
                        av Maria Johansson

Arvet förpliktigar hos Undroms IF
Boteåungdomar har inget som helst emot att vandra i fädrernas fotspår
Undroms IF i division 4 Ångermanland kan inför nästa säsong presentera något unikt inom svensk fot-
boll. Elva spelare i truppen har pappor som spelat i klubben tidigare:
Tobias Wallin 18 år Roger Wallin UIF 82-86
Johan Molin 18 år Jan-Gunnar Söderholm UIF 77-88
Oskar Brattfeldt 18 år Stefan Brattfeldt UIF 86-87
Mattias Åman 20 år Gunnar Åman UIF 72-77
Joel Ölund 19 år Lennart Ölund UIF 70-86
Jonas Sjölander 18 år Tommy Sjölander UIF 76-88
Daniel Sjögren 19, Andreas 18 & Robert 17 år Peter Sjögren UIF 81-85
Emil Assergård 16 år Kennet Assergård UIF 70-86
Emil Holmsten 16 år Mikael Holmsten UIF 81-00
Lägg därtill till Jörgen Bodin, vars pappa Pelle har spelat 15 säsonger i klubben. Jörgen spelar nu i sam-
arbetslaget Sollefteå GIF.                                                               av Mikael Holmsten

Linda och Jonas har kommit till Boteå för att stanna.
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Både publik och revyensemble verkade vara mäkta nöjda med besöket på Sunnersta Folkets Hus.
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Garvsyra fick Boteåborna att gar-
va sig halvt fördärvade
Lyckad festkväll, i fullsatt Sunnersta Folkets Hus, borgar för framtida repris

Mitt ute i ingenstans, kan det kanske tyckas för en utomstående, ligger ett Folkets Hus, nämli-
gen Sunnersta Folkets Hus. Även om varje plats här har en historia och identitet, tycks
stället ändå lite avsides. Finns det verkligen så mycket folk här omkring? Men jodå, den här

kvällen var det fullt hus på Sunnersta.
     Det var en lördag i slutet av februari som vi (ca 200 st) trängdes i Sunnersta Folkets Hus för att se
revygruppen Garvsyra. Förutom revy bjöds vi på en fantastisk god middag av lika fantastisk och trevlig
serveringspersonal.
     Garvsyra bestod av fyra medelålders män och en ung kvinna från Östersund, som på sitt sätt be-
skrev hur det är att leva och bo i det norrländska inlandet idag. De visade på ödsligheten som breder ut
sig på landsbygden när allt fler flyttar in till städerna. De visade hur lördagsdansen kan te sig om det inte
kommer något folk, genom att låta två skickliga musiker spela på varandras ryggar. Den ene hade ett
dragspel och den andre hade en gitarr på ryggen. Sedan spelade de och dansade vals! De som blir kvar
får göra så gott de kan för att hålla saker och ting vid liv. Vi skrattade förstås, även om det egentligen var
vemodigt.
    Ett annat nummer visade upp kvinnlighet som ett ordflöde utan stopp och innehåll. Babblande själv-
upptagna kvinnor som inte kunde lyssna. Och vi skrattade förstås. De hade fångat något vi alla kände igen.
    En scen visade en man som var förtvivlad i sin olyckliga kärlek. Hans sätt att berätta om sina känslor
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Claire Sjölanders klädkollektion väcker stor uppmärksamhet varhelst hon visar upp den.
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Claire Sjölander är en av Bo-
teås många småföretagare

var helt fantastiskt och väldigt, väldigt fjärran från schlagertexternas kly-
schor. ”Som lingonris och myrpiss hör ihop”, beskrev han sina känslor
för sin kära! Allt han sade var så oromantiskt. Ändå var hela han ett skäl-
vande känsloknippe.
     På lokalradion häromdagen sa man att en kvinna från Örnsköldsvik
har forskat på norrländska män i inlandet (det är faktiskt sant!). Hon ville
se om myten om den tystlåtne och ensamme mannen, som har långt till
sina känslor, stämmer. Hon kom fram till att myten inte stämmer utan att
norrländska män är precis som andra män. Om hon hade sett den här re-
vyn, hade hon nog aldrig behövt ställa sig frågan...
     Vi skrattade hela kvällen och njöt också av gruppens musikaliska in-
sats. Även där var de väldigt kreativa och underhållande. Tankarna gick
till Galenskaparna. Garvsyra var som Galenskaparna, fast på jämt-
ska. De var både roliga och hade något att säga om hur det är att bo i den
norrländska glesbygden idag. En eloge och ett stort tack till arrangörerna!
                                                                        av Kristina Sohlberg

Claire Sjölanders klädkollektion finns till beskådande i Butik Sköna Rum

Claire Sjölander har gjort tvärtom vad många andra gjort under årens lopp. Hon har flyttat från
Stockholm och till Boteå. ”Det blir tre år nu i maj. Min dotter flyttade hit för sexton år
 sen, så jag har varit här på besök minst en gång per år sen dess. Det som är väldigt tyd-

ligt för en storstadsbo är, hur vänliga, positiva och tillmötesgående alla människor är här i Norr-
land och Stockholm började bli tröttsamt.”
     Claire är född och uppvuxen i Stockholm och har levt och verkat där i många år. Bl a har hon varit
förskolechef i 20 år och även arbetat på bemanningsföretag. I Boteå planerade hon att starta eget ser-
viceföretag med småföretagare som målgrupp. Tanken var att serva med kontorsgöromål och bokfö-
ring.
    Det här med att sälja kläder började som en hobby först, men Claire insåg att man inte ska splittra sig,
så hon bestämde sig för att fokusera på sin klädförsäljning. Hon är nu återförsäljare för den danska

Bl a Eva Hallman arrangerade.
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firman Green House. Den startades av en kvinna i Danmark, som började designa kläder hemma i
garaget, och som nu vuxit så mycket att hon säljer kläder över hela världen.
     Claire ingår i Green House of Scandinavia A/S som säljer skandinaviskt designade kläder huvud-
sakligen genom homeshopping, d v s återförsäljaren visar upp aktuell kollektion för en grupp vänner i ett
privat hem eller för kolleger på en arbetsplats. Företaget producerar fem kollektioner per år. Förutom
kvinnokläder saluförs matchande smycken under namnet MagicMoon och slutligen en kollektion herr-
kläder, kallad Piper.
     Genom att vara med i ett nätverk, för kvinnliga företagare i Sollefteå, får Claire många kontakter
som leder till visningar på olika ställen. Hon visar kläder från Stockholm i söder till Umeå i norr, men
tonvikten ligger på Sollefteå med omnejd. Green House har två återförsäljare i Sollefteå. ”Men vi ser
inte varandra som konkurrenter, vi samarbetar i stället”, betonar Claire. Förut hade hon försäljning
hemma i vardagsrummet, men det tog upp plats och folk hade svårt att hitta dit, så nu har hon sin butik
i Undrom, i den gamla postlokalen, tillsammans med Butik Sköna Rum. Fredagar mellan 12-18 är alla
välkomna dit för att titta på kläder. ”Det går inte att ha alla storlekar i lager, men jag har kläder
hemma som folk kan titta på och så tar jag hem på beställning”, förklarar Clarie Sjölander av-
slutningsvis.                                                                                                        av Erik Sundberg

Boktips från Kalknäs skola
Klass 5-6 på Kalknäs skola recenserar böcker och redovisar enkät
Författare: David & Leigh Eddings     Titel: Den vördade (Drömmarna del 2)
Segerdruckna efter kriget mot Vlaghs otrevliga tjänare i Zelenas kungadöme tror dom fyra gudasyskonen att nästa krig blir
lätt! Men dom möts av en otrevlig överraskning av Vlagh som tar till med nya lister och blandar in jättar, giftiga fladdermöss
och jättespindlar. Och när dom får reda på att ennu en armee från söder kommer blir det kris! Som om det inte är nog börjar
gudasyskonen tappa kontrollen över dom barn som kallas Drömmarna. Och deras framtids drömmar blir allt mer hotfulla!
Författare: Joanne Stanbridge     Titel: Den sjätte systern
Över en natt  blir Willa kändis, och det är för att hennes mamma har gift sig med Kanadas premiärminister. Hon får dessutom
fem identiska systrar. Willas nya systrar är prydliga, väluppfostrade och vackra - raka motsatsen till  Willa.Willa upptäcker att
något skumt pågår i premiärministrens residens. Vad ska hon göra? Och  vem ska hon vända säg till? Först när femlingarna
är nära  att kidnappas bestämmer hon  sig för att ställa saker och ting tillrätta. Efter det beslutet blir Willas liv inte detsamma.
Författare: Måns Gahrton & Johan Unenge     Titel:  Riktigt viktigt enligt Rosa
Följde du teveserien om Rosa? Har du läst böckerna? Eller serierna i Kamratposten? Då är den är boken livsnödvändig!
Varför? Låna eller köp boken och se!
Författare: Annika Holm     Titel: Blåbärshäxan
Annika och hennes syster ska bo en vecka hos en främmande familj. Mamman i familjen är underbar. En prinsessa! En
drottning! Det vackraste de någonsin sett. Hon lagar god mat, luktar gott, har len röst och ett fantastiskt leende. Synd att vi inte
kan bo här hela livet, tycker systrarna innan de somnar första kvällen.  Men drottningen är en annan än det tror. En dag är, hon
bara försvunnen. På hennes plats står en häxa. En lättläst och nästan sann rysare.
Författare: Lauren Brooke     Titel: För våra drömmars skull
Ända sedan Amy var liten har hon följt sin mammas arbete med hästarna (som nu är död). Och Amy har ärvt sin mammas
förmåga att - lyssna till hästen och förstå vad den behöver. Samtidigt  som hon kämpar för att komma igenom sorgen, kämpar
hon för att driva Heartland vidare som hennes mamma skulle önska.
Författare: Celia Rees     Titel: De försvunna
Det hade alltid funnits ramsor och spökhistorier. Man hade berättat dem för varandra i generationer. De handlade oftast om
underjordiska gångar, pestgravar, hemliga steg och försvunna barn. Cassie, Frasier och jake börjar att skriva om alla  överna-
turliga händelser i skoltidningen och på skoj låtsas de att det finns en anknytning till verkligheten. Men så anmäls ännu ett barn
saknat och det börjar genom sorgen, kämpar hon för att driva Hertland vidare som hennes mamma skulle ha önskat. Kanske
är det bara inte ramsor och spökhistorier ändå. När Jakes lilla syster Amy försvinner måste de söka sanningen i gångarna under
staden, och det är bråttom om inte Amy också ska bli en av de försvunna.
Böcker som rekommenderas:
1.) Den Vördade      2.) Den sjätte systern      3.) Blåbärshäxan      4.) Riktigt viktigt enligt Rosa

Årets nya tidningen Ångermanlands har förändras. Så därför har vi frågat några elever på Kalknäs skolan vad dom tycker om
den nya tidningen Ångermanlands:  Bra: 3  Ganska bra: 8  Dålig: 11      av elever i klass 5-6 på Kalknäs skola
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Lämna alltid in information för Anslagstavlan (såsom evenemangstips och annan reklam) till
redaktionen i god tid innan angivet presstopp (ju tidigare desto bättre). Det som kommer
in i sista minuten tas in i mån av tid och plats. Artiklar och reportage måste lämnas in
en vecka före presstopp. Maila alltid så stora bilder som möjligt, för att få bästa slutre-
sultat. Glöm inte bort att ange fotograf och vilka personer som finns med på bilderna. Bi-
drag tas helst emot via mail, diskett eller CD-rom. Maskinskriven text går givetvis också
bra - dock helst bara i nödfall. Mailadressen är som tidigare: botebladet@ronestar.nu

Prenumerera på Botebladet???
Känner Du någon utflyttad Boteåbo
eller annan person som skulle vilja
få Botebladet i brevlådan? Är Du
själv inte bosatt här, men ändå vill
läsa Botebladet? Vill Du prenume-
rera på Botebladet för någon annans
räkning? Möjligheten finns i så fall att,
till det låga priset av 130 kr/år (in-
klusive porto), få tidningen skickad

dit Du vill! Vänligen kontakta prenumerationsansvarig: Karin Rone-
stjärna, Tel: 0612 - 601 21 eller skicka ett vykort till redaktionen på adress:
Botebladet, c/o Karin Ronestjärna, Kalknäsvägen 9, 881 95  Undrom
Boteåparlamentets Bankgironummer är 5548-6377

 Hör av Dig till Boteåparlamentet, om Du känner till nåt
hus som är till salu eller står tomt. Dessutom finns det
möjlighet att hitta och annonsera ut hus via Boteå-
parlamentets hemsida (se nästa sida).
Kontaktpersoner: Lennart Johansson, 0620 - 321 82 &
Tommy Ledin, 0620 - 320 12.

Gynna gärna Botebladets annonsörer, som är med och bidrar till fortsatt utgivning av
tidningen. Detta nummers annonsörer är Kontorslandslaget, Widengrens, Fotfavoriten
+ Garn, väv & Inplock. Deras annonser hittar Du på sidan 35.

Gamla nummer av Botebladet finns till salu. Alla tidningar från 2001, med vissa undantag,
finns att köpa hos prenumerationsansvarig för 10 kr styck. Ring 0612-601 21.
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Välkommen att besöka Boteå-
parlamentets nya hemsida

Boteåparlamentets nya hemsida nås enklast via adressen http://www.botebygden.com/
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Hemsidan gör det möjligt för föreningarna att omedelbart nå ut med sin information

Sedan ungefär en månad tillbaka förfogar Boteåparlamentet över en alldeles egen informations-
sida på Internet. Tanken är att Boteåparlamentet, så fort som möjligt och utan dröjsmål, ska
kunna nå bygdens invånare med viktig information. På sidan kommer även mötesprotokollen från

Parlamentets möten att läggas ut. Likaså finns en ”hustillsalulänk”, som förhoppningsvis kommer att bli
användbar. Dessutom finns det möjlighet för föreningar, och lokala arrangörer, att annonsera sina arrang-

emang via hemsidans anslagstavla.
Ta gärna vara på den möjligheten!
     Parlamentets hemsida nås enk-
last via Boteås egen hemsida på
http://www. botebygden.com/
Klicka där på länken Byalaget
så dyker den, till vänster, avpor-
trätterade sidan upp.
     Ta även vara på Boteås hem-
sida och håll den levande genom
att  förse dess webmaster, Inga-
Lena Bodin, med information och
tips.         av Rolf RonestjärnaInga-Lena Bodin vill gärna ha in bidrag till Boteås hemsida.
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Vid förra valet tog Parlamentets ordförande Pia Hedberg emot en röst från Karl-Gustav Nordén.
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Vid följande platser går det att rösta:
- Vid Handlar´n fredagen 27/4 kl.15-18 & lördagen 28/4 kl.10-13
- Vid Valborgsmässoelden i Undrom måndagen 30/4 (se separat annons)
- Vid Valborgsmässoelden i Björkå måndagen 30/4 (se separat annons)

Åter dags för val till Boteå-
parlamentet
Boteåbygdens invånare uppmanas att ta vara
på möjligheten att nominera kandidater

Nu har det åter blivit dags för val till Boteå-
parlamentet. Valet äger rum den 27-30/4
och som vanligt är det tänkt att invånarna,

i Botebladets spridningsområde, ska nominera sin
eller sina kandidater. Ju fler kandidater det blir, des-
to mer intressant och angeläget blir ju givetvis va-
let. Nomineringslåda finns utplacerad hos Hand-
lar´n och sista nomineringsdag är den 15/4.
     Parlamentet får ofta frågan om vad som förvän-
tas av den som kandiderar och som sedan blir in-
vald i byalaget. En del kan nämligen ge uttryck för
en viss prestationsångest, över att man måste ha en
massa idéer, om man nu skulle råka bli invald. Det
finns dock bara en sak som förväntas av de blivan-
de Parlamentsledamöterna, nämligen att de kom-
mer på det Parlamentsmöte som anordnas ca en
gång varannan månad.       av Rolf Ronestjärna

Följande personer kandiderar till
valet till Boteåparlamentet:
Annika Bodin, Undrom, 49 år
Maj-Britt Eriksson, Tybränn, 80 år
Håkan Eriksson, Sunnersta, 54 år
Marléne Fahlén, Törsta, 57 år
Pia Hedberg, Holm, 64 år
Lennart Johansson, Rista, 49 år
Tommy Ledin, Överlännäs, 44 år
Ulf Lhådö, Grillom, 54 år
Laila Lindholm, Sunnersta, 42 år
Stig-Göran Lindberg, Stöndar, 55 år
Jenni Lygdman, Törsta, 61 år
Märit Löfgren, Arlom, 41 år
Rolf Ronestjärna, Undrom, 50 år
Dag Sjögenbo, Undrom, 63 år
Märit Stattin, Tybränn, 49 år
Richard Strand, Arlom, 40 år
Erik Sundberg, Allstahu, 52 år
Cecilia Sundström, Solum, 33 år
Gerd Öberg, Undrom, 71 år
Fler kandidater finns förhoppningsvis på valsedeln
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Positiv atmosfär på Politikermö-
tet på Bettans

Sten Lönn (s), Maria Wennberg (c), Carl-Erik Hansson (mp), Marie-Louise Anderssson (s), Tomas
Eklund (v) och Thomas Tejle (v) var de lokala politiker som infann sig vid mötet på Bettans.
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Lokala politiker ställdes mot väggen

Boteåparlamentets inbjudan till en träff, med
våra lokala politiker, den 11:e februari på
Bettans Konferenscenter hade hörsammats

av ett tjugotal intresserade.
     Mötet inleddes med att ordförande Pia Hed-
berg presenterade Boteåparlamentets verksamhet
och berättade att syftet med mötet var att skapa en
dialog mellan Sollefteås kommunpolitiker och före-
trädare för Boteåparlamentet. ”Idén till detta har
växt fram under en längre tid med bl a hand-
läggningen av biblioteket på Kalknäs skola som
exempel”, berättade Pia. När flytten hade lösts, på
ett för alla inblandade acceptabelt sätt, fälldes kom-
mentaren: ”Varför har ni inte sagt detta tidiga-
re?”,  och det uppenbara svaret var: ”Vi visste inte
ens att biblioteket var nedläggningshotat!” Vad
lägenheterna i Björkå beträffar, kunde man få flera
motsägande besked under ett och samma möte. ”Så
för att försöka förhindra att en liknande situation upprepas, har Parlamentet bestämt sej för att
söka kontakt med våra politiker, innan det kommer några färdiga beslut om neddragningar, som
kanske hade kunnat lösas på annat sätt”, fortsatte Pia Hedberg.
     Efter denna inledning gav de närvarande politikerna sin syn på situationen i kommunen och vad som
görs och vad man vill åstadkomma.
     Under kvällens lopp diskuterades både dagis och skola, som äldreboende och hemtjänst och hur
mat till dessa funktioner skall beredas och transporteras. Befolkningsstatistik för Boteå och Överlän-
näs församlingar presenterades som underlag för diskussionen. Någon större förändring av någon verk-
samhet är just nu inte aktuell enligt politikerna. Men på längre sikt ser det kanske inte lika ljust ut. Mötet
avslutades med kaffe och smörgås.                                                                      av Erik Sundberg

Politikerna grillades varsamt av Parlamentet.

Efter mötet fortsatte samtalen vid kaffeborden.
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Varm atmosfär i Aktivitets-
huset i Björkå

Filadelfiaförsamlingens sångare sjöng ett antal julsånger vid mötet på Aktivitetshuset i Björkå.
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Julmötet har blivit en uppskattad tradition

För tredje året i rad har Filadelfiaförsam-
lingen anordnat en sång- och musikguds-
tjänst i Björkå Aktivitetshus.

     Efter inledande unison sång, och flöjtsolo av Ju-
lia Höglund, hälsade mötesledaren, Filadelfias
pastor, välkommen.
     Därefter sjöng Filadelfias sångare några jul-
sånger och Annica Strindin talade över Jesus som
fridsfursten som kan skänka oss inre ro och frid.
Efter ett antal önskesånger var det åter dags för sång-
kören att sjunga. Avslutningsvis tackade mötes-
ledaren alla som medverkat och kommit och han
framförde även ett tack till Pia Hedberg, som så
generöst upplåtit lokalen för sammankomsten. Genom
att framföra ett trolleritrick visade han slutligen på Je-
sus som livets och julens mening. Mötet avslutades
med sång, och ytterligare ett flöjtsolo, innan man tog
plats vid fikaborden.              av Rolf Ronestjärna

Annica Strindin förmedlade julens glada budskap.
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Gunhild Kristoffersson välkomnades med glögg av Pia Hedberg.

Julens sånger ekade i lokalerna i Björkå.

Julia Höglund ackompanjerades av pappa Bo.
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En hel del välkända och bekanta ansikten kunde ses i samband med Gudstjänsten i Klockhuset.
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Tiden stod still vid Gudstjänst
i Klockhuset i Skadom

FO
TO

: L
EN

N
A

R
T 

B
ER

G
ST

R
Ö

M

Ett besök i det riksbekanta Klockhuset i Skadom är inte bortkastad tid

Den som ännu inte besökt familjen Holmers klockhus i Skadom, bör göra det med det snaraste.
Det är en överväldigande upplevelse, ett tickande och plingande överallt från de många hundra
klockorna av alla sorter och i olika storlekar. Det är meningslöst att försöka sig på att ta en

snabbtitt i huset, det ger ingenting, man måste ta riktigt god tid på sig, för att ha bra behållning av besö-
ket. Torbjörn Holmer har under många år hållit på att samla in alla dessa klockor och man bör helst se
till att få honom med sig under rundvandringen, eftersom han gärna berättar bakgrundshistorien om
praktiskt taget varje klocka. Boka in ett besök i Klockhuset under våren/sommaren, men som sagt, se
till att Du har gott om tid.
     Under årens lopp har verksamheten i Klockhuset utvecklats till att omfatta olika arrangemang, bl a
jazzkonserter, gudstjänster m m. På trettondedagsafton var det mer än fullsatt i Klockhusets  s k kapell,
när Britt-Marie och Torbjörn Holmer inbjöd till gudstjänst. Detta har blivit en mycket uppskattad tra-
dition och sedan många år tillbaka firas gudstjänst i Klockhuset vid denna tid. Ett femtiotal personer ha-
de infunnit sig för att delta och gudstjänsten inleddes som vanligt med det fantastiska klockspelet i ka-
pellet. Lars Ericson var gudstjänstledare och sonen i huset, Björn, läste dagens texter. Eva Rosell spe-
lade till psalmerna, assisterad av Torbjörn Holmer på trumpet och som postludium spelade han Ack,
Värmeland Du sköna. Som vanligt bjöd Britt-Marie, och hennes medhjälpare, på kyrkkaffe med jät-
tegott bröd och kollekten från detta uppgick till 1 220 kr, vilket tillföll Svenska Kyrkans Mission. Boteå
församling omfattar ju även Skadom och Bruno Bolin, kyrkorådets ordförande, framförde ett stort tack till
Britt-Marie och Torbjörn och överräckte en blomma från församlingen. Han uttryckte också en förhoppning
om att den här fina traditionen skall få fortsätta.                                            av Lennart Bergström
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Dragspelsmusik och Grönlandsbil-
der i Överlännäs
Trivsam Församlingsafton i Församlingshemmet

Dragspelsmusik och naturbilder stod på program-
met vid församlingsaftonen i Överlännäs den 19:e
januari. Eva Rosell inledde kvällen med att plocka

fram en dold talang, hon spelade ett stycke på sitt drag-
spel och det var nog inte många som förut visste att hon
trakterade det instrumentet. Dragspelet fick hon av sin pap-
pa när hon var barn, men hon säger att dragspelandet un-
der många år har legat i träda och nuförtiden är det kyrkorgel och piano som gäller.
     Efter Evas framträdande tog Göte Eriksson vid och han framförde ett antal kända stycken på sitt
dragspel. Kvällens musikavdelning avslutades med att Eva och Göte, efter utmaning av Göte, spelade
dragspelsduett. Mycket uppskattat! Därefter höll Charlotte Odelberg andakt, inramad av psalmsång.
Sedan blev det en av de fasta programpunkterna under en församlingsafton, nämligen fika.
     Därefter vidtog kvällens andra avdelning, när Ove Källström, djur-och naturfotograf från Björkå,
visade bilder och berättade från två av sina fotoresor, en till Svalbard och en till Grönland. Det var fan-
tastiska bilder av en storslagen natur och närgångna bilder av djur, som det kanske inte är så hälsosamt
att komma alltför nära, åtminstone inte en del av dem. Sammantaget, en mycket trevlig och trivsam
kväll.                                                                                                           av Lennart Bergström

Fika är en av de fasta och uppskattade programpunkterna när det inbjuds till Församlingsafton.
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Boogie-woogiekonsert i Överlännäs
Den 28:e januari gav Chrisoberg-
band en konsert i Överlännäs kyrka.

Deras musikstil, boogie-woogie, är kan-
  ske inte den allra vanligaste för sakral-
  musik, men ändå var deras framfö-

rande värt att lyssna till. På repertoaren fanns
bl a ett par psalmer av Lina Sandell och en
del andra kända stycken. Bandmedlemmarna
bestod av  Christer Öberg, piano, kapellmäs-
tare Ulf Isaksson, bas Lars-Gunnar Lindh,
trummor.                  av Lennart Bergström

Göte Eriksson och Eva Rosell i dragspelsduell.
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Chrisobergband tillsammans med kantor Eva Rosell.
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Trevlig julmarknad i Undrom
Bl a Claire Sjölander, Marléne Fahlén, Inga-Lena Bodin och Kirsten Björklund sålde sina alster.
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Mycket smått och gott fanns till försäljning i Postens gamla lokaler i Undrom

Det var en hel del lokala företagare och
  konstnärer som tog vara på möjlighe-
 ten att visa upp sina produkter och al-

ster, i postens f d lokaler under december må-
nad. Inga-Lena Bodins och Marléne Fahléns
satsning på julmarknaden gav verkligen blodad
tand och under vintern har de sporadiskt fort-
satt med sin verksamhet.
       Fladdrande marsaller välkomnade
Botebladets utsände vid de två tillfällen han
besökte julmarknaden. Det var en skön och
trivsam stämning i lokalen och produkter och
hantverk hade placerats ut på ett smakfullt och
inbjudande sätt.           av Rolf Ronestjärna

FO
TO

: R
O

LF
 R

O
N

ES
TJ

Ä
R

N
A

Stundom rådde i det närmaste febril aktivitet i lokalen.Claire Sjölander visade upp sin klädkollektion.

FO
TO

: R
O

LF
 R

O
N

ES
TJ

Ä
R

N
A

Kristina Westman gladde sig åt de billiga priserna.
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Jultomten på besök i Undrom
Jenni Lygdman blev mäkta förvånad över att träffa på tomten hos Handlar´n (OBS Jenni till höger).
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Handlar´n i Undrom förärades ett besök av jultomten dan före julafton

De Boteåbor som hade vägarna förbi
Handlar´n, dan före dopparedan, fick
den stora förmånen att träffa, och stifta

närmare bekantskap med, självaste jultomten.
Denne mytomspunne figur strök nämligen runt
bland hyllorna och delade ut godis till godissugna
kunder. Kanske var det just godis som hade loc-
kat dit honom. Ann-Charlotte Agrell hade näm-
ligen bullat upp med diverse örongodis, i form av
stämningsfulla julsånger. Det tisslades och tasslades
bland kunderna och alla försökte förgäves att lista
ut vem som egentligen dolde sig bakom tomtens
mask. Jag, för min del, tror dock att det var ingen
annan än just tomten.       av Rolf Ronestjärna
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Kickan Holmsten passades upp av tomtenissarna Therese Sundberg och Ann-Charlotte Agrell.

Ann-Charlotte Agrell höjde julstämningen hos Handlar´n.
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Kalknäs lussade på Vallänge
Bl a Kalknäseleverna Johanna Strandberg, Elin Sundberg, Emma Bolin och Alice Svensson agerade
lucior vid lussefirandet på Vallänge Servicehus i Grillom. Sent om sider dök seniorluciorna upp.
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Kalknäseleverna var räddande små änglar

T idigare år har Vallänge Servicehus brukat
få besök av Sollefteås lucia. I år uteblev dock
besöket av nån anledning. Men lyckligtvis

räddade dock Kalknäs skola den prekära situatio-
nen när man, på extremt kort varsel, kunde ställa upp.
     Lussandet inleddes dock i Kalknäs skolas gym-
nastiksal, där föräldrar och andra morgonpigga
charmades av de skönsjungande luciorna, tärnorna,
stjärngossarna, tomtarna och den lilla brunbrända
pepparkaksgubben, som ömsom skridande och
snubblande gjorde entré.
     Ännu bättre lät det faktiskt vid framträdandet
på Vallänge. Nu sjöng luciatåget som om det inte
gjort nåt annat, under det år som passerat sedan
sist. Servicehusets begeistrade gäster lyssnade and-
äktigt och vissa tyckte säkert att årets upplaga, av
Sollefteås lucia, verkade ovanligt ung för sin ålder.
     Maria Göransson, på Vallänge, verkade syn-
nerligen nöjd med besöket och uttryckte en öns-
kan om ett besök av skolan även nästa år.
                                         av Rolf Ronestjärna

Ögonen tindrade på både de unga och de gamla.
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Luciatåget mjukstartade på Kalknäs skola.

Nästa anhalt för tåget var Vallänge Servicehus.

Åsa Fredriksson och Maria Göransson med två tärnor.
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Traditionell julfest på Kalknäs
Eleverna William Strand, Emma Granholm, Rebecka Ledin, Lisa Norenius och Sara Sohlberg,
gjorde träffsäkra rollprestationer i julspelet Familjen, vid Kalknäs skolas uppskattade julfest.
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Lärarnas sånginsats imponerade dock mest

Det blir ingen riktig jul utan Kalknäs skolas
 traditionella julfest. Måndagen innan jul äg-
de årets stora begivenhet rum i idrottshal-

len på Kalknäs.
     Som vanligt var det Sollefteå Kulturskola som
var själva grundstommen i programmet och musi-
cerande elever avlöste varandra i parti och minut.
Störst applåder rev den saxofonspelande Ludvig
Strand ned, då han visade prov på stor musikali-
tet, trots kort tid på sitt instrument.
     Inledningsvis framförde de yngre eleverna ett an-
tal sånger. De äldre eleverna hade även övat in en
pjäs, som väckte stor munterhet hos det yngre gar-
det. De olika inslagen varvades med korta sketch-
er som bl a lyfte fram den blonda människans be-
gåvning eller kanske brist på densamma. Årets stora
sånginsats stod dock lärarna för, när man tillsam-
mans framförde sången Hit the Road Jack. Julfes-
ten, och hela höstterminen, avslutades med att alla
samfällt stämde in i sången Nu tändas tusen jule-
ljus.                                  av Rolf Ronestjärna

Lärare och elever förenades avslutningsvis i sång.
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Sandra Melander och Simon Hansen ledde.

Viktor Holmsten, Anton Bergman och Joel Höglund kompade.

Kulturskolans duktiga gitarrelever rockade loss.
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Rolf Ronestjärna framför eget ma-
terial vid konsert på Filadelfia
Rolf hoppas att hela bygden sluter upp

Enligt välunderrättade källor fyller Filadel-
fias pastor jämnt nån gång under april
 månad. Detta kommer att uppmärksam-

mas genom att han bjuder på en jubileumskonsert
för hela bygden. Förutom att han framför sina egna
sånger, kommer han även att visa prov på sina
trollerifärdigheter.        av Karin Ronestjärna

Rolf Ronestjärna har komponerat mer än 200 sånger under åren och även gett ut en Cd-skiva.

Filadelfias ungdomsverksamhet faller Boteåung-
domarna i smaken

28/3
15/4
22/4
24/4 & 16/5

19.00 Stugmöte hos Signe & Lennart Frelin
14.00 Gudstjänst Vallänge
18.00 Konsert med Rolf Ronestjärna
12.00 Dagledigträff

Filadelfias
Verksamhet

Se www.ronestar.nu/filadelfia/sida15.htm för info +
för fler bilder och dubbelkolla gärna i predikoturerna

Ungdomsverksamheten Fredax är fort-
satt populär bland bygdens tonåringar

En fredagskväll i månaden samlas dussinet kil-
lar på Filadelfia. De flesta av ungdomarna
har ett förflutet i Filadelfias barnverksamhet.

     Förutom att spela spel och lira pingis, brukar man
snacka och allmänt umgås. Under kvällen hålls även
en kortare andakt. Det händer också att ungdomarna
fixar sitt eget fika, t ex genom att smälla ihop en kladd-
kaka eller nåt. Besök gärna http://www.ronestar.nu/
filadelfia/sida22.htm för ytterligare bilder.
                                            av Rolf Ronestjärna Jakob Ronestjärna och Åke Stattin befinner sig mitt i smeten.
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Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom

DET ÄR
INTE OVIKTIGT

HUR MAN BYGGER
SITT HUS...
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Botebladets vin & gourmetreporter stöter dans l´heure bleu ihop med
en något rödbrusig, och icke så litet ilsken, Gubbe på utgång från ett visst
ställe bakom vedboden. Från hemlighusets ventilationshål sprider sig en
odör som bäst kan beskrivas som en cocktail bestående av lika delar
Väja och Röda Ulven spetsat med bacalhau.
AG: Det gick åt helsefyr* den här gången också. Det blev bara en
femlitersdunk lågoktanig etanol av hela destillatet! Och jag som
inte ens har en SUV. BB: Problem med jäsningen? AG: Nej då,
men jag måste ha läst fel på bruksanvisningen till den här norska
apparaten. Man ska kanske skala pären innan man kör dom i
beredarn. Nu kommer det bara ut sånt där förpestande drivmedel ur tappkranen. BB: Hallåhallåhallå!
Har han fått en släng av utsläppsångest? I så fall är det bara att köpa en utsläppsrätt hos Handlar´n och
köra så det ryker. Eller är det ozonterapin som slagit fel? AG: Han roar sej redaktörn. Men jag skall
säga honom att nu handlar det om starka varor och jag var långt före dom där jäsrans hembrännarna i
Marieberg med sin whisky-in-a-Box. Redan i höstas la jag en stororder på femtusen hektoliter extra
prima Grillomspären för att starta upp en produktion av världens nordligaste whisky, kokad på riktig
norrländsk mandelpotatis. Och så går den där Holmgångarn Larsson och hans kumpaner ut i pressen
och skryter med att det är deras idé! Det är så man kan kopulera! BB: Krepera, menar väl Gubben
ändå? Men åter till starkvarorna. Vad hade han tänkt kalla sin…hm…whisky? AG: Tja, jag har ju
funderat på nåt med skotsk anknytning för att få ett starkt varumärke. Och dom där skottarna som far
runt i rutiga kjolar och tutar i säckpipor heter ju allihop nånting på Mac: MacLaren, Macintosh, McDonald.
Så det måste väl bli nåt på Mac. Och min whisky skulle ju destilleras på rökta pären, och det heter ju
pommes frites på fransosiska, som redaktörn vet. Så jag bestämde mej för Pommac. Vad tycker red-
aktörn, är det inte the prick over I, som skottarna säger? BB: Absolut! Hellre Pommac On The Rocks
än Whisky In A Box. AG: Och som lök på laxen hade jag tänkt marknadsföra en speciell whiskysort för
finsmakare: Grillom’s Gourmet Whisky With Mashed Sourstromming And Small Pieces Of Elk Shit!
Där hade nog skrytmånsarna i Marieberg fått slänga sej i väggen! BB: Så han ger inte mycket för deras
whisky? AG: Jodå för all del. Bara dom sätter röda klisterlappar med ENDAST FÖR UTVÄRTES
BRUK på flaskorna, så duger nog smörjan att tvätta motordelar med. Världens nordligaste whisky?
Pfui! Hubert fixar bättre grejor mot närmaste lyktstolpe!
Fnyser Gubben föraktfullt och drar med Hubert i släptåg iväg mot Macken med sin femlitersdunk
etanol. Där lär nämligen efterfrågan på drivmedel understundom vara betydligt större än tillgången.
*Ett i teologiska sammanhang mycket hett ställe där drivhuseffekten redan blivit besvärande.

OCH OM MAN
PLACERAR DET PÅ
EN KLIPPA ELLER

INTE!!!
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Yoga och relaxkväll
Onsdagen den 28 mars kl. 19

yoga- & qigonginstruktör hälsar på i Butik Sköna Rum och lär ut grunderna i yoga.
Förfriskningar med tilltugg serveras efter yogaövningarna, tar ca 1 tim. (Obs, ledig kläd-
sel). Kostnad 60:-
Vid många anmälda träffas vi i Kalknäs skola, gymnastiksalen. Se kommande anslag!
Anmälan till:
Inga-Lena 076-845 67 15, 602 71
Marléne    070-362 36 84, 605 92
  - Vi tar även emot beställningar för laserbehandling/fysioterapi, fotvård och hudvård -
                                                                                                                             Välkomna!

Anette Dagervy

ger effektiv smärtlindring vid:

Medicinsk
laserbehandling

Tidsbeställning:  076-845 67 15, 602 71

Välkommen till
Butik Sköna Rum!

+ Rygg- och nackbesvär
+ Akuta inflammationer
+ Ledbesvär
+ Idrottsskador m m

I IUNDROMS IF

Medlemskort:
Familj 150 kr, vuxen 100 kr,
barn upp till 16 år 50 kr
Bankgiro 5458-5492

+ Herrlag & ungdomsfotboll + Längdskidåkning
+ Fritidsgård + Stavgång + Spinning

Medlemskortförsäljning:
Mikael Holmsten, 0612-600 80
Lollo Wallblom, 0612-604 63
Anders Bodin, 0612-603 33

Butik Sköna Rum

Hemsida: http://www.svenskidrott.se/organisation.asp?OrgElementId=4239

Vindsröjning?
Skall du sälja, kanske reno-

vera eller köpa nytt?
Arrangera loppmarknad i Bu-

tik Sköna Rum - med byns
bästa läge!

Perfekt även som möteslokal.
Kontakta:

Inga-Lena 076 – 845 67 15 eller
Marléne 070 – 362 36 84
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Medlemsförmåner hos Hårlooken i Björkå och hos Statoil i Nyland
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Säkra bygdens framtid - Stötta Handlar´n och Macken!I I

I
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Tors  10/5 19.00  Sidensjö  h
Tors 17/ 5 18.00  Hägglunds  b
Lör 19/ 5 17.00  Själevad  h
Fre  25/5 19.00  Moliden  b
Tors  31/5 19.00  Älgarna  h
Sön    3/6 17.00  Kubbe/N  b
Sön  10/6 17.00  Högakusten h
Tors  14/6 19.00  Domsjö  b
Lör  16/6 22.00  Sollefteå  h
Ons  27/6 19.00  Härnösand  b
Lör  30/6 15.00  Bjärtrå  h
Sön  29/7 17.00  Sidensjö  b
Fre    3/8 19.00  Hägglunds  h
Tors    9/8 19.00  Själevad  b
Ons  15/8 19.00  Moliden  h
Lör  18/8 15.00  Älgarna  b
Tors  23/8 18.30  Kubbe/N  h
Sön  26/8 15.00  Högakusten b
Sön    2/9 15.00  Domsjö  h
Lör    8/9 15.00  Bjärtrå  b
Sön  16/9 15.00  Sollefteå  b
Sön  23/9 15.00  Härnösand  h
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VÄLKOMMEN
TILL VALBORGS-
MÄSSOFIRANDE
30/4 kl 19 på Rix-
dan i Björkåbruk
¤ KORV- & HAMBURGER-
   FÖRSÄLJNING
¤ LOTTERI   ¤ ALLSÅNG
¤ SÅNGUPPTRÄDANDE
   AV FILADELFIA
¤ BRASA & FYRVERKERI

VÄLKOMMEN
TILL UNDROMS
EGEN MAJBRASA
30/4 kl 19 på bad-
platsen i Undrom

¤ BRASA
¤ FIKAFÖRSÄLJNING
¤ GODISUTDELNING

Arrangör: Undroms
IF & Hästbruk i BoteåArrangör: Björkå Sam-

hällsföreningI

SÖNDAGEN DEN 1/4
KL 15 på KALKNÄS SKOLA

Alla intresserade häl-
sas välkomna! Fika ser-
veras
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VÄLKOMMEN

I

VÄLKOMMEN VÄLKOMMEN

Spelprogram för Undroms IF

Mikael Holmsten, Undroms IF:s ord-
förande, hälsar välkommen till en ny fot-
bollssäsong och hälsar samtidigt att
gruscupen firar 25 år den 20-22/4 2007.
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Gamla exemplar av
Botebladet
till salu för 10 kr/st

Kontakta redaktionen
på 0612-601 21 eller

maila på
botebladet@ronestar.nu
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Butiken med garner, brode-
rier, baby- & barnkläder
och presenter i massor

Storgatan 45
Sollefteå
Tel. 0620 - 144 25

Välkommen in och inspireras
Vi varpar även mattflätor

Torggatan 1
Kramfors
Tel. 0612 - 150 11

Öppettider
mån-fre 9.30-17.30
lör 10-14

Öppettider
mån-fre 10-18
lör 10-14

Djupövägen 8
Sollefteå
Tel. 0620 - 155 06

Har Du ont i fötter, knän, eller höfter?
Vi gör ortopediska sulor

Kom till oss för professionell hjälp!
Boka tid för undersökning 250 kr

Medicinsk fotvård 350 kr

Vårens Walkingskor har kommit in!
Lagerrensning på fjolårets skor

Öppettider
Mån-ons. 8-17
tors. 8-19, fre. 8-15

Välkommen alla Boteå-
bor till Er nöjesbutik!

Storgatan 64
Sollefteå
Tel.0620 - 106 81

Öppettider
mån-fre 10-18
lör 10-15

Vi vill gärna köpa Dina be-
gagnade Cd-skivor & TV-spel
Kontakta oss för mer information!

Vi säljer kopiatorer, faxar och skrivare
Vi har även begag-

nade kopiatorer och
skrivare i lager

KONTORSLANDSLAGET
Vi utför även re-

parationer av
kontorsmaskiner

Centrumplan 1
Sollefteå
Tel. 0620 - 109 06
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Lennart Thylander, präst i Styrnäs

Ett kvarts sekel i Styrnäs med omnejd

Ett kvarts sekel är lika med 25 år, obegripligt att det gått så lång tid sedan min och familjens
ankomst till Styrnäs efter prästvigningen i Härnösands domkyrka söndagen den 15 juni 1980. In i
det längsta var det oklart var biskop Bertil Werkström tänkte placera mig, både Funäsdalen och Åre

fanns med i bilden.
     Nu blev det emellertid som kaplan eller gårdspräst på stiftsgården Gålsjö Bruk, med del av tjänsten i
dåvarande Boteå pastorat med huvudinriktning på Styrnäs församling. Är mycket glad och tacksam för att
det nu blev som det blev. Hade någon då sagt att "denna tjänst kommer du Thylle, att ha till pensioner-
ingen" är frågan om jag hade trott på det. Föreståndare på Gålsjö var Roland Karlsson och kyrkoherde i
Boteå var Carl-Henrik Boman och komminister i Sånga/Överlännäs Lars Ericson.
     Hur skulle då Styrnäs församling och stiftsgården Gålsjö Bruk ta emot sin nye präst? Det var naturligt-
vis viktigt att lyssna in sig i arbetsuppgifterna, ta över det befintliga läget och invänta lämplig tidpunkt
för eventuell förändring, men först handlade det om att inge förtroende och tillit som präst.
    Roland Karlsson och jag hade ett tjugotal fina år tillsammans då det ur utvecklingssynpunkt kom att
hända mycket på Gålsjö. Många organisationer, föreningar och  församlingar nyttjade att "kursa o konferensa"
på stiftsgården, det var inspirerande att arbeta där och många bra medarbetare.
     I Styrnäs församling fanns många kyrkovänligt inställda församlingsbor och hade inget emot lämpligt
förnyelsearbete. Skulle idrotts- och friluftsaktiviteter kunna tillföra något nytt? Arrangerade på Gålsjö
lördagen den 14 mars 1981 Stiftsmästerskapen på skidor (SM) för församlingslag i sjumanna, där båda
könen skulle ingå. 45 församlingslag var föranmälda, 39 kom till start, Boteå ställde upp med två lag och
Styrnäs med fyra. Men allting har sin tid, SM arrangerades i 16 år. Skulle fotboll kunna idkas i försam-
lingsarbetet? Varför inte? Lördagen den 28 augusti 1982 arrangerades på Gålsjö Pastoratsmästerskapen
(PM) i fotboll, samtliga församlingar deltog. I finalen slog Styrnäs Boteå och blev Pastoratsmästare.
     Gålsjö kapell hade brunnit ned till grunden natten mot fredagen den 13 augusti 1971, det saknades med
andra ord ett kapell. Fick i uppdrag att undersöka vilka möjligheter som kunde finnas att t ex skapa ett
kapell med stommen från någon äldre byggnad. Kapellstommen kom att bli Hans och Anita Olofssons trösk-
loge i Lo. Den 6 oktober 1988 samlades ett tiotal villiga krafter från Styrnäs och Boteå för att märka upp
och ta ner logen. Den låg sedan på plats på Gålsjö och väntade på att bli uppsatt, men pengar saknades. På
mindre än tre år stod emellertid kapellet färdigt, tillkommet till stor del genom skänkta penninggåvor.
    Söndagen den 11 augusti 1991 invigdes kapellet av biskop Karl-Johan Tyrberg, assisterad av biskop
Bengt Hallgren. 90-talet kom att bli besöksmässigt storartat, 10-15 000 besökare årligen, trösklogen som
blev kapell blev till något av riksintresse. Mycket skulle här kunna skrivas. 1996 föddes idén: Psalmtoppen
- Svenska kyrkans svar på Svensktoppen, musikgudstjänsten går i år in på sitt elfte år. Den 7 maj förra året
hölls en Jubileumspsalmtopp som spelades in på VHS och DVD och finns att köpa för alla som är intresse-
rade.
     Stiftsgården Gålsjö Bruk är inte längre stiftsgård utan privatägd, ägare är Catarina Molitor-Sjöberg.
Kapellet är dock inte sålt ännu, men vad som kommer att ske är ännu oklart. Men nog borde det bli kompli-
cerat i så fall att sälja ett kapell som kommit till på i huvudsak frivillighetens väg.
    Boteå pastorat har upphört, Styrnäs församling ingår sedan 2002 i Ådalsbygdens pastorat som bekant
och där är jag komminister och trivs alldeles utmärkt.
     Men se åren i Boteå pastorat och på stiftsgården Gålsjö Bruk kommer jag aldrig att glömma,
åren lärde mig att ingenting är omöjligt, det mesta är möjligt, men det handlar om känslan för en
ledning som stämmer både uppåt och i sidled.


