
Bengt Löfgren trivs
bäst på taket

Bengt Löfgren är ganska färsk fö-
retagare i Boteå. SIDAN 20

Internationellt
besök i Boteå

Anita och Sture Harning har
ett öppet hem. SIDAN 12
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En mängd Boteåbor har visat ett stort
engagemang för att försöka rädda
skolan. En av dessa är Fredrik Åslund
i Grillom, som är med i Kalknäs sko-
las framtidsgrupp.
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Alla tillfrågade är rörande eniga när det gäller Kalk-
näs skola i Undrom. Bättre skola finns troligtvis inte
och om skolan, mot all förmodan, läggs ned, kom-
mer det få förödande konsekvenser för hela bygden. SIDAN 3

Claudia och  Mar-
tin är nya i Boteå

Claudia Persson-Linde och Martin
Hellgren trivs i Följa. SIDAN 26
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Nya Handlar´n invigdes
med pompa och ståt SIDAN 11

SIDAN 16
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Anslagstavlan.........................34-35
Arne och Arga Gubben............31
Botekrysset................................33
Boteå Filmstudio........................32
Boteåparlamentet.....................19
Filadelfia......................................30
Kalknäs skola....................3-10, 13
Nyheter från Lännäs..............28-29
Receptet.....................................32
Svenska kyrkan..........................18

Övrigt innehåll: Sidan

Bengt och Britt Marie re-
gerar i Vita Huset SIDAN 22

FO
T

O
: R

O
L

F 
R

O
N

E
ST

JÄ
R

N
A

FO
T

O
: R

O
L

F 
R

O
N

E
ST

JÄ
R

N
A

FO
T

O
: R

O
L

F 
R

O
N

E
ST

JÄ
R

N
A

SIDAN 14
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NÄSTA BOTEBLAD
fredagen den 23/11 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

                  Cecilia Sundström

Välkommen att ta del av ännu
ett nummer av Botebladet!
Förhoppningsvis finns det

åtminstone något som är läsvärt i
det. Detta nummer är givetvis
präglat av turbulensen kring Kalk-
näs skola, konstigt vore väl annars.
Det börjar, så sakteliga, dra ihop
sig för våra beslutsfattare att fälla
avgörandet för vår bygds framtid.
Många Boteåbor har engagerat sig
i denna fråga och har även lagt ned
många timmar med en förhopp-
ning att vi ska kunna få behålla
vår fantastiska skola. Ett stort
tack till alla er som satsat både
tid och kraft på detta! På Filadel-
fia har vi kontinuerligt knäppt vå-
ra händer och bett till Jesus för
skola, bygd och beslutsfattare.
Förhoppningsvis ska alla våra ge-
mensamma kraftansträngningar
samverka till en positiv lösning.
    Tack även till Er som har bi-
dragit till det här numret. Tack
även för att Ni är ute i god tid med
Era bidrag. Jag kan inte nog be-
tona hur viktigt detta är för mig
som redaktör.
    Fortsätt gärna att tipsa redak-
tionen om sånt som är på gång,
och precis som tidigare kan Ni lå-
na Boteåparlamentets digitalkamera
(finns hos Erik Sundberg) om Ni
vill redovisa nåt från Er förening
eller speciella sammankomst. Sent
inkomna bidrag tas med i mån av
plats eller ges mindre utrymme i
tidningen. Alla redaktionella tex-
ter 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 vin-
tern. Redaktionen kan Ni nå på
nedanstående telefonnummer eller
genom att maila till
       botebladet@ronestar.nu
   Nästa nummer av Botebladet
kommer ut vecka 48-49 och sträc-
ker sig februari månad ut.
   Ha en riktigt trevlig och välsignad
höst och väl mött på alla de spän-
nande och intressanta satsningar
som bygden har att erbjuda!

Ett nytt skolår har nu börjat för våra barn på
Kalknäs skola. Som de flesta vet så är den ned-
läggningshotad så detta kan bli det sista skol-

året här i Undrom och våra barn får i stället börja
åka till Sollefteå.
     Vid ett stormöte på skolan tillsattes två grupper ,
akutgruppen och långsiktsgruppen.  Akutgruppen för-
söker visa våra förtroendevalda, på ett bra sätt, att
vår skola behövs för hela byns välbefinnande. Det har
varit en hel del möten med olika representanter från
kommunen. De har lyssnat på våra förslag, idéer och
åsikter och det känns som att det funnits en bra dia-
log.
     Långsiktsgruppen arbetar med att "blicka framåt"
och bl a göra mera reklam för skolan och bygden. Vi
fortsätter vår kamp och vet att det finns en enorm
kämparanda i denna bygd! Ni alla ute i stugorna får
därför hålla en och annan tumme att vi får gehör samt
att vår fina skola får finnas kvar många år till. Vill
samtidigt passa på att tacka alla som engagerar sig, ni
är helt otroliga!
     Men varför är det då så viktigt att vår skola blir
kvar? Jo, av flera orsaker. Vi är ju t ex många som ut-
nyttjar denna byggnad utanför skoltiden på ett eller
annat vis. Gymnastiksalen är väldigt populär, där både
barn och vuxna träffas på kvällarna för olika sport-
aktiviteter. Vi har även en fritidsgård som är välbe-
sökt, inte bara av ortens barn och ungdomar, utan även
ungdomar från Sollefteå kommer dit. Biblioteket, som
vi redan har kämpat för en gång, finns också i dessa
lokaler. Hockeyrinken som är lockande både på vin-
tern för skridskoåkning och resterande året för alla
boulespelare. Vad händer med allt detta om skolan
läggs ner?
     Skolan är hjärtat i denna by och
försvinner den, så slutar bygden att
leva. Åtminstone får vi inte chansen
att växa och bli större. Så känner
åtminstone jag och jag vet att det
är många som är på samma linje.
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En grupp elever som både tycker om sin skola och sin skolgård och som vill gå kvar på Kalknäs.
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Bättre skola än Kalknäs sko-
la torde inte existera
Personal och elever är rörande överens i sina omdömen om Kalknäs skola

Kalknäs skola har funnits i Boteå sedan 1949 och undervisningen har under alla år, sedan sko-
lan byggdes, bedrivits i B-form. Under åren har det sammanlagda elevantalet gått upp och ned
och ingen har reagerat något nämnvärt över detta. 1985 var det t ex 48 elever på skolan, me-

dan skolan idag inhyser 47 elever.
     Själva stommen, av arbetslaget på Kalknäs skola, har i princip varit intakt ända sedan 1994, varav
Lena Enberg, Jörgen Strindlund och Åsa Fredriksson har varit med från början. Stig-Ove Anders-
son kom till skolan 2000 och Anne Kero anslöt 2005. Lokalvårdaren Gun Asplund har också varit på
skolan sedan 1994, medan kökspersonalen Monika Näsholm började 1996 och Marie-Louise An-
dersson har jobbat sedan ca 1997 inom förskoleverksamheten. Dessa siffror talar sitt tydliga språk,
och vittnar om att personal gärna stannar länge på skolan, vilket måste bero på att trivselfaktorn är hög.
”Det var väldigt lätt för mej att komma som ny till skolan, eftersom det fanns bra rutiner och det
övriga arbetslaget fungerade så bra tillsammans”, erinrar sig Anne Kero.

Lena Enberg: -Det är po-
sitivt att barnen umgås
över åldersgränserna!

Jörgen Strindlund:- Vi har
en jättefin gymnastiksal
som även används kvällstid!

Anne Kero: - Det finns
en trygghet bland både
elever och personal!

Åsa Fredriksson: - Kalk-
näs skola är en fantastiskt
trevlig arbetsplats!

Stig-Ove Andersson: -Vi
har en fräsch skola med
mycket fungerande lokaler!
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forts. nästa sida
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Nina Johansson: -Det är
gott om plats på Kalknäs
och så har vi jättebra lärare.

Tony Vedin:-Jag tycker
t ex att det är bra att alla
elever äter tillsammans!
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Marie Bodin: -Det är på
skolan som man har al-
la sina vänner.

Albin Svensson: -Vi har
bra material och bra stäl-
len att vara och leka på.

Eleverna stortrivs på Kalknäs skola.

Hanna Norberg: -Det
är bra att det är så nä-
ra till skolan!

Oskar Holmsten: -Vi har
bra lärare och Kalknäs
är en jättebra skola! FO
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     Samtliga skolans lärare, och övrig personal, är fullständigt lyriska över skolan
och även rörande överens om hur bra allting fungerar på Kalkäs skola. Samar-
betet mellan personalen har alltid funkat suveränt och man har ofta vågat prova
nya arbetssätt och man har inte heller varit främmande för att hitta nya lösningar.
”Vi har alltid satt barnen i centrum och sett till vad som är bra för dom.
Och så vitt vi kan se, så har vi i allt levt upp till dom höga kvalitetskrav
som kommunen har när det gäller skolan”, konstaterar lärarna samfällt.
     Men grädden på moset, när det gäller personalens entusiasm för skolan, är
naturligtvis de oerhört trevliga och ändamålsenliga lokalerna. Skolan har nämli-
gen både en fantastisk inne- och utemiljö och lokalerna inrymmer t ex en mycket
fin och välutrustad gymnastiksal, ett bibliotek och en toppmodern datasal. Strax
intill skolbyggnaden finns dessutom fotbollsplan, ishockeyrink, elljusspår, växt-
hus och skog, där barnen gärna leker på rasterna. Många som besöker skolan är
förundrade över hur bra allting tycks vara och fungera på Kalknäs skola.
     Det går inte att ta miste på att all personal verkligen tycks trivas på sin ar-
betsplats. Och när personalen tycker att det är roligt att gå till jobbet, smittar det
naturligtvis även av sig på eleverna och atmosfären blir givetvis därefter. Skadegö-
relsen på skolan är t ex lika med noll och elevernas språkbruk föredömligt. ”Alla
hjälps åt och det är många ögon som ser!” , som någon uttrycker det.
     När Botebladets korrespondent är på besök, spelas det bandy ute på skol-
gården. Det är intressant att se alla åldrar av barn leka tillsammans. ”P g a att
skolan är så pass liten som den är, känner alla varandra bra och det blir
även naturligt för eleverna att ta hand om varandra och umgås över ål-
dersgränserna”, förklarar både Jörgen Strindlund och Lena Enberg.
     Monika Näsholm, i köket, som också hon trivs väldigt bra på Kalknäs sko-
la, anser att det dessutom är väldigt positivt att det finns en arbetsplats i bygden,
i form av just skolan, och hon lyfter också fram ytterligare en fördel med att ha en
mindre enhet som Kalknäs. ”Tack vare att det inte är så många elever, så
ser man direkt om det är nåt fel på nåt barn eller på dess matvanor”, kon-
staterar hon och arbetskompisen Marie-Louise Andersson håller med. Anne
Kero tillägger i sin tur: ”Ja, barnen blir så oerhört väl omhändertagna i och
med att all personal är med i samma arbetslag.”
     Vad kanske inte alla känner till, är att Kalknäs skola faktiskt är en miljösko-
la, med bl a solfångare på taket och värmepump, något som också ger en betyd-
ligt billigare energikostnad. ”Eftersom skolan är i så pass bra skick, med bl a
nyinvesteringar när det gäller värmepump och oljebrännare, så genererar
det dessutom låga investeringskostnader i framtiden”, berättar Kalle Näs-
holm, som är fastighetsskötare på skolan.”Jag tycker också att det är viktigt
att man ser till själva infrastrukturen i kommunen. Det finns faktiskt bara
en skola söder om Sollefteå, efter det att skolorna i Multrå och Para lagts

FO
TO

: R
O

LF
 R

O
N

ES
TJ

Ä
R

N
A

Lärarstaben stortrivs på Kalknäs skola.
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Ludvig Strand: -Jag tyc-
ker att vi har bra mat och
bra lärare på skolan!

Johanna Röding:- Det finns
ingenting som är dåligt på
skolan, utan allting är bra.

Joel Höglund: -Skolan
är bra! Det måste bara
finnas en  skola här!

Cenny Lindholm: - Allt
är jättebra på skolan
och jag trivs väldigt bra!

Frida Åslund: -Skolan är
lagom stor och miljön är
också bra.
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Lärarna Stig-Ove Andersson, Anne Kero, Lena Enberg, Åsa Fredriksson och Jörgen Strindlund.

ned, och det är Kalknäs skola”, fortsätter han. ”Eftersom Sollefteå kommun är en glesbygdskom-
mun, så måste också glesbygdsskolor få finnas. Man kan därför inte stirra sej blind på elevan-
tal”, tillägger Lena Enberg.
     Lokalerna på skolan, som alltså är helt perfekta för den verksamhet som bedrivs där, inhyser även
Blåklockans Förskola, med ca 20 barn, och Fritids med 25 barn. Dessutom tillkommer ytterligare
sex barn, en dag i veckan, som annars håller till hos dagbarnvårdare Ylva Styrman i Björkåbruk.
     Det går givetvis inte alls att förstå, för en utomstående, hur viktig och betydelsefull Kalknäs skola
egentligen är och flera gånger, under intervjun, lyfts det fram att skolan är själva hjärtat i bygden och
även en samlingspunkt för många bybor. Efter skoltid används nämligen lokalerna även flitigt av både
ung som gammal. Bl a inhyser källarvåningen både bibliotek och fritidsgård, men speciellt gympahallen
är till stor glädje för bygdens folk och detta främjar givetvis folkhälsan i Sollefteå kommun.
     En nedläggning av Kalknäs skola skulle dessutom givetvis få sådana konsekvenser som i nuläget
kanske inte går att förutse. Eller som föräldern Kristina Strand ungefär har uttryckt det: ”Hur många
av dom yngre barnen kommer t ex att, efter en lång dag i skolan med påfrestande och tidskrävan-
de pendling, orka att åka tillbaka in till tätorten för att ta del av dom fritidsaktiviteter som er-
bjuds där på kvällstid (som bad, hockeyträning, orkesterträning etc)!?
     Till sist några egna reflektioner: Det känns högst overkligt och ogenomtänkt att Kalknäs skolas vara
eller icke vara överhuvudtaget har kommit upp till diskussion, speciellt med tanke på alla de oerhörda
resurser som satsats för att skapa en sådan kvalitetsmässigt fin skola. Tala om kapitalförstöring, man
fattar det helt enkelt inte. En sämre investering torde väl knappast gå att göra, eller!? Hur ska dessutom
Sollefteå, som faktiskt är en glesbygdskommun, kunna få människor att flytta hit om man, med berått
mod, istället verkar vara inställd på att avveckla glesbygden!? Det är klart att man undrar...
                                                                                                                       av Rolf Ronestjärna
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Lyssna gärna till en radiointervju med Kristina Strand på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm
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En akutgrupp, för att rädda
Kalknäs skola, har bildats

Bygdeutvecklare Jan Röhlander flankerad av Anders Bodin och Lennart Johansson i Kalknäs skolas akutgrupp.
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Lennart Johansson lämnar en nulägesrapport från Akutgruppen för Kalknäs skolas bevarande och utveckling

Vid ett stormöte i juni, om hotet mot Kalknäs skola, bildades två arbetsgrupper. En akutgrupp,
som ska jobba för det kortsiktiga målet att förhindra att kommunfullmäktige fattar ett beslut om
nedläggningen av skolan, och en långsiktig grupp som ska jobba mer långsiktigt. Akutgruppen

har haft många möten. Ibland tillsammans med kommunpolitiker och tjänstemän från kommunen och
bostadsbolaget.
     Bland annat har vi jobbat med att analysera kostnaderna med skollokalerna för att finna besparings-
möjligheter. Idag är kostnaden 2,5 miljoner per år, varav en miljon avser drift och underhåll och 1,5
miljon i kapitalkostnad (ränta, avskrivning och försäkringar).
     När det gäller drift och underhåll, skulle man förmodligen kunna göra vissa besparingar genom att ut-
nyttja smådriftsfördelar. Med ett gott samarbete med kommunen och Solatum (bostadsbolaget) skulle
vi också få del av de stordriftsfördelar som t ex i samband med inköp och vid behov av speciell kompe-
tens. Detta, kompletterat med ideellt arbete, skulle kunna innebära betydelsefulla besparingar. När det
gäller kapitalkostnaden, på 1,5 miljon, kommer kommunen inte att göra någon besparing genom att läg-
ga ner skolan. Det går inte att få tillbaka investerade pengar.
     Ett annat sätt att rädda kvar skolan är att öka elevunderlaget. Det kan ske genom att få barnfamiljer
att flytta in. Det finns ganska många hus till uthyrning eller försäljning inom f d Boteå kommuns gränser.
Just nu är det några familjer som vi försöker bearbeta för att de ska flytta hit.
     Det är viktigt att alla i bygden nu hjälps åt att försöka få familjer att flytta hit. Ett sätt att nå ut är att ge ut
ett reklamblad, där vi berättar om fördelarna med att bo här och där vi visar upp alla hus som är till uthyr-
ning eller försäljning. Reklambladet skulle kunna vara en del av något kommande nummer av Botebladet.
     Om det inte finns andra lösningar så skulle det vara möjligt att bilda en friskola eller en kommunal
friskola. Det skulle innebära att vi tog över skolan och eller driften av skolan. Det finns många exempel
på att ett sådant övertagande har inneburit en vändpunkt för bygder där utvecklingen har varit negativ.
     Vi undersöker också vad det finns för möjlighet att få flyktingfamiljer placerade i Boteå. Vi tror att de
skulle få ett varmt mottagande i bygden och det skulle också öka elevunderlaget på skolan.
     En möjlighet är också att med EU-medel starta ett bygdeutvecklingprojekt. Projektkontoret skulle
kunna vara i skolan. Vi har haft ett inspirerande möte med Jan Röhlander (f d lyckosam cityutvecklare
i centralorten, numera bygdeutvecklare). Det finns mycket pengar att söka ur strukturfonder och lands-
bygdsfond. För oss gäller det att precisera vad vi vill göra. Alla som har idéer, eller som på annat sätt vill
delta i arbetet för bygden och skolan, är välkomna att delta.                                     av Lennart Johansson
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Grillomskillen Fredrik Åslund är den yngste deltagaren i framtidsgruppen på Kalknäs skola.
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Fredrik Åslund kämpar för
Kalknäs skolas framtid
Fredrik Åslund är med i den framtidsgrupp som dragits igång för Kalknäs skola

Det plötsliga och oväntade beskedet, om att Kalknäs skola var nedläggningshotad, slog ned
som en bomb i våras. Skolan är nämligen, tillsammans med livsmedelsaffären, den viktigaste i
institutionen i Boteå. Givetvis har detta besked om nedläggningshot skapat en hel del frustra-

tion, men Boteåborna är kända för att vara både aktiva och handlingskraftiga och omedelbart bildades
därför en akutgrupp och en framtidsgrupp för skolan. I framtidsgruppen, som mest består av föräldrar och
representanter från skola och dagis, sitter även den forne Kalknäseleven Fredrik Åslund från Grillom med.
     Trots att Fredrik gick ut sexan för drygt två år sedan, känner han ett väldigt stort engagemang för att
skolan ska bli kvar. ”Jag tycker att det är en väldigt fin och bra skola, så det är viktigt att den blir
kvar. Just för att bygden ska bli kvar. Bygden blir som tom utan skola”, konstaterar Fredrik. ”Det
är många familjer som har flyttat hit på senare dar, som inte skulle ha flyttat hit om det inte vore
för skolan”, fortsätter han. Fredrik är även en engagerad elev på Nipanskolan i Sollefteå, där han nu
har börjat i klass nio. Han sitter t ex med i elevrådet och han är även elevskyddsombud. Det känns vik-
tigt för honom att kunna vara med och påverka.
     Fredrik berättar att man, i framtidsgruppen, ämnar att försöka marknadsföra skolan ännu bättre, ge-
nom att bl a göra en hemsida. Man har även sett på olika framtidsscenarier för skolan och att en av möj-
ligheterna, om nu Kalknäs skola mot all förmodan skulle läggas ned, är att starta en kommunal frisko-
la. Som nödlösning har man även sett som möjlighet att starta en vanlig friskola. ”Egentligen tycker
jag att möjligheterna ser ganska bra ut att skolan får va kvar. Jag tror inte att det är nån fara att
den försvinner helt. För det har vi bestämt att den inte ska göra! Den ska bli kvar hur det än blir,
på ett eller annat sätt!”, säger Fredrik. ”Men jag ser ändå en ganska god chans att den blir kvar
i nuvarande form”, avrundar Fredrik Åslund i Filadelfias direktsända närradioprogram den 4:e
september.                                                                                                          av Rolf Ronestjärna
Lyssna gärna till radiointervjun med Fredrik Åslund på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm
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Strålande resultat på Kalknässpelen
Det visades oerhört mycket kämpaglöd när medaljerna skulle fördelas på Kalknässpelen.

FO
TO

: B
EN

JA
M

IN
 R

O
N

ES
TJ

Ä
R

N
A

De flesta av Kalknäseleverna överträffade sig själva med god marginal

Det är måndag, den 4:e juni, himlen är klarblå. På morgonen, strax innan klockan nio, samlas
Kalknäs skolas elever på gräsmattan, alldeles utanför skolans matsal. De sitter i led klassvis,
i väntan på att en strålande idrottsdag ska ta sin början. Den olympiska facklan bärs in av

Sandra Melander och så är Kalknässpelen i full gång.
     Samtliga elever, i årskurserna 2-6, tävlar i en trekamp, flickor för sig och pojkar för sig, och med ett
rättvist handikappsystem. De tre grenar som ingår i trekampen är längdhopp, 60 meter och kast med

Kalknäseleverna Markus Bodin, Niklas Bodin, Johannes Lundqvist, Erik Sohlberg, Dennis Olsson,
Mikael Norberg, Ludvig Strand och Markus Norberg gjorde samtliga fina idrottsliga prestationer.
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Bl a Anders Törnlund hoppade längd.

Bl a Joakim Strandberg löpte 60 m.

Ylva Sundberg och Markus Norberg tilldelades båda ett prestationspris.

Bl a Emma Granholm stötte kula.
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Bl a Rebecka Ledin hoppade höjd.
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Bl a Simon Hansen löpte 1000 m.

Sandra Melander tände elden. Bl a Jesper Strömberg kastade boll.
liten boll.
     Det hoppas, kastas och springs. Solen bränner både funktionärer
och idrottsutövare. På grund av värmen får 1 000-metersloppet tidi-
gareläggas. Starten går av stapeln halv elva, vid början av lilla elljus-
spåret, och slutar vid 60-metersbanans mållinje. Detta är en frivillig
tävlingsgren för 4-6:an.
     Efter att alla grenar genomförts hålls prisutdelning, där varje täv-
lingsdeltagare får varsin medalj. Två elever belönas dessutom med
varsitt prestationspris, bestående av ett presentkort på 200 kr, för
bästa förbättring jämfört med sitt eget resultat från tidigare år. Däref-
ter får klasserna F-3 sluta för dagen, efter en ordentlig idrottsinsats.
Idrottstävlingen fortsätter emellertid för 4-6:an med höjdhopp inom-
hus och därefter kula. Efter dessa grenar hålls en sista prisutdelning,
strax efter klockan 14, där medaljerna i grenarna 1 000 meter, höjd-
hopp och kula fördelas.
     Denna idrottsdag har varit fylld av kämparanda och glädjeyra.
Det har varit en solig och svettig dag, härlig på många sätt.
                                                                              av Benjamin Ronestjärna
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RESULTAT FRÅN KALKNÄSSPELEN:
Segrare i trekampen flickor: Desirée Sjögren, klass 5
Segrare i trekampen pojkar: Markus Norberg, klass 2

Höjdhopp:
Rebecka Ledin, 120 cm
Simon Hansen, 115 cm
Kula:
Sandra Melander, 6.45 m
Simon Hansen, 6.37 m
1000 m:
Nina Johansson, 5.17 min
Karl-Johan Höglund, 4.49 min

Det var medaljregn över alla elever.
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Det fanns många frågetecken bland de närvarande på mötet i Kalknäs skolas matsal den 17/6.
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Krismötena har avlöst varandra
Byborna visar stort hjärta och engagemang när det gäller Kalknäs skolas framtid

Sedan det blivit känt att Kalknäs skola ligger på listan för nedläggningshotade skolor, har ett antal
träffar och möten sammankallats, däribland det möte som ordnades i skolans matsal i mitten av
juni, strax efter skolavslutningen. Kallelsen hade hörsammats av ett femtiotal oroade Boteåbor.

     Stig-Ove Andersson, Åsa Fredriksson och Jörgen Strindlund representerade skolans personal
under mötet. De konstaterade inledningsvis att personalen hade blivit tagen på sängen vad gällde det
aktuella hotet. Nu var det enligt dem oerhört viktigt att hitta motiveringar till varför skolan inte ska läggas
ned och att smida planer tillsammans. Med andra ord var syftet med mötet att samla idéer och förslag
från personal, elever, föräldrar, företagare och alla övriga intresserade i trakten och att därigenom få till
en gemensam plan som skulle få kommunen att titta på saken med lite andra ögon.
     Många funderingar kom till ytan: Är kommunen t ex medveten om att ett generationsskifte är på gång
i byn – eventuellt med många nyinflyttande unga familjer som positiv följd? Hur kan kommunen tänka så
kortsiktigt? Hur väl stämmer de beräkningar som gjorts av kommunen – flera felberäkningar har ju
gjorts tidigare? Om skolan läggs ner, hur sannolikt är det att den någonsin startas om igen?
     Frågorna och funderingarna haglade tidvis genom luften. Även om en del av deltagarna var relativt
välinformerade, rådde det ändå en stor osäkerhet kring frågor av typ: Varför ska skolan stå för alla be-
fintliga ytorna? Årshyran uppgår till hela 2,5 miljoner kronor. Vad händer med Blåklockans förskola?
Ska de se efter en ”ny lämplig lokal”? Vad händer med fritidshemmet? Vad innebär en kommunal fri-
skola?
     Enligt en röst i publiken ”är det spikat och klart” från kommunens sida. ”Det enda som hjälper är om
vi lyckas skaffa 20-25 barn till”, fortsätter samma röst. Att allting redan skulle vara avgjort, dementeras
dock av Åsa Sjödén, ordförande i barn- och skolnämnden, i en sändning i Sveriges Radio (2007-07-02).
Hur det nu än ligger till med den saken, tycktes de flesta mötesdeltagarna vara eniga om följande
omständigheter: att något behöver göras, att man måste arbeta på bred front – och att det brådskar!
     Diskussionerna under mötet mynnade slutligen ut i det konkreta beslutet att två arbetsgrupper skulle
bildas. Detta skedde redan under mötet. Båda grupperna har även hunnit komma igång med sin verk-
samhet under sommaren. Den ena arbetsgruppen arbetar främst med akuta frågor och ansvarar också
för kontakterna mot kommunen. Sammankallande är Lennart Johansson. Den andra arbetsgruppen
ska koncentrera sig på mer långsiktiga frågor. Den består av personal, föräldrar, näringsidkare och
eventuellt andra intresserade, däribland ungdomsrepresentanten Fredrik Åslund. Sammankallande är
Jörgen Strindlund.                                                                                  av Eeva-Liisa Victorsson
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Liselott och Dan Schöllin uppvaktades av Maj-Britt Eriksson, Pia Hedberg och Annika Bodin från Boteåparlamentet.
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Högtidlig invigning av Handlar´n
Nya ägarna hälsades välkommen till bygden genom bl a Boteåparlamentet

Butiken Handlar´n är invigd och verksamheten är
nu i full gång. Dan Schöllin berättar att man plane-
rar att öka butikens fryssortiment och att man där-

för kommer att införskaffa ett par nya frysar. ”Vi känner
oss mycket nöjda med den start vi har fått i butiken
och det gensvar som vi har fått, i alla avseenden. Inves-
teringarna hade annars varit svåra att genomföra, trots
att dom är nödvändiga”, säger han och berättar vidare
att sommarens försäljning har varit god och att försöket med
de förlängda öppettiderna har varit lyckat och därför kom-
mer att fortsätta (se sidan 35). Liselott Schöllin instämmer
och tillägger: ”Det verkar som om Boteborna har tagit
tillvara på dom ökade öppettiderna. Förhoppningsvis
fortsätter dom att göra det. Det märks dock att turistsä-
songen är slut.”                              av Rolf Ronestjärna

Liselott och Dan tillsammans med övrig personal, bestående av Ann-Charlotte Agrell och Birgitta Byström.
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Det egna bakade brödet är en given succé.
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Det pittoreska huset Trefnaden, vid älvkanten, är Sture och Anita Harnings eget lilla smultronställe.

Sture och Anita Harning är två
av Boteås verkliga doldisar
Sture och Anita Harning valdes till 2006 års Västernorrlänningar

Det är faktiskt lite märkligt att man, trots 19 år i bygden, fortfarande träffar på människor som
man aldrig har mött tidigare eller överhuvudtaget hört talas om. Det var därför med stor för-
våning som jag mottog tipset om att 2006 års Västernorrlänningar, nämligen Sture och Anita

Harning hemmahörande i Örnsköldsvik, faktiskt brukar tillbringa somrarna nere vid älven i Undrom.
     När Botebladets fotograf kommer på besök råder full aktivitet vid Sture och Anitas sommarställe.
Dagen till ära har man nämligen besök av Mr Fred Bandama och Mrs Kause Chikisa (se foto på fram-
sidan), båda lärare från Zimbabwe, som är på ett tvåveckors besök i Sverige genom Svenska Institu-
tet och Örnsköldsviks FN-förening. De har studerat det svenska samhället och skolsystemet och un-
der den aktuella dagen har man, tillsammans med två medlemmar ur FN-föreningen, bl a hunnit med ett
studiebesök hos Hildas Trädgård.
     I en intervju, i Filadelfias närradioprogram den 4:e september, berättar Sture att han och Anita fak-
tiskt har haft sommarställe i Undrom sedan början av 1960-talet. Till en början höll de till i svärföräld-
rarnas sommartorp men1979 köpte de ett eget ställe. Samma år började Sture och Anita att ta emot
sommarbarn via organisationen Sommarbarnsbyrån i Stockholm. Första sommaren välkomnade de
två krullhåriga småflickor från Marocko, som kom att väcka stor uppståndelse i Undrom. ”Det var ju
inte så vanligt med utländska barn i Undrom, i slutet av sjuttiotalet, och tanterna på Konsum
ville gärna känna på deras hår”, minns Sture. De närmast följande åren tog de bl a emot barn ifrån
Chile, Japan och Nigeria och därefter har det både handlat om utländska och svenska barn. ”På slu-
tet har det blivit nästan uteslutande barn från andra länder”, konstaterar Sture. Totalt har det rört
sig om drygt 40 barn under alla år och nästan samtliga barn har tyckt om att tillbringa somrarna i Und-
rom. När myndigheterna i Örnsköldsvik fick reda på att Sture och Anita hade sommarbarn, undrade
dessa om de även kunde tänka sig att ta emot fosterbarn. Vilket också Sture och Anita kunde tänka sig.
     Att Sture och Anita har haft stort utbyte av mötet med alla dessa barn och ungdomar går inte att ta
miste på. ”Varje människa är en berättelse och det är alltid intressant att ta del av andra männi-
skors berättelse. Ibland har det gjort en förtvivlad och ibland har det gjort en glad”, berättar Sture.
     I säkert tio års tid har Sture och Anita pratat om att avveckla, eller dra ned på sin verksamhet, men
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Sture, Anita och dottern Camilla poserar villigt och glatt framför sommarhuset Trefnaden, till-
sammans med Birkti från Etiopien, Octavine  från Kongo Kinshasa och Gaëlla från Burundi.
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varje gång när myndigheterna ringt och frågat om de kunnat ta emot ett barn har det alltid varit näst in-
till omöjligt att tacka nej. Just nu tar Sture och Anita hand om tre stycken ensamkommande och asylsökan-
de ungdomar.
     Sune berättar vidare att inte alla kommuner är och har varit så villiga att ta emot ensamkommande
barn, men att både Kramfors och Sollefteå kommun nu tydligen har beslutat sig för att göra det. ”Sol-
lefteå tror jag skulle ta emot tio stycken”, erinrar sig Sture och berättar att det sitter många barn och
ungdomar, på olika förläggningar runt om i landet, och väntar på att få komma ut. En lång och oviss vän-
tan, som i många fall kan vara förödande för dessa behövande barn och ungdomar.
     Sture och Anitas långa och trogna engagemang har dess bättre inte passerat obemärkt förbi, utan har
rätteligen uppmärksammats. Tidigare i år blev de nämligen, av allmännheten, framröstade till 2006 års
Västernorrlänningar. En utmärkelse som givetvis både förvånade och gladde dem båda. ”Det var
väldigt oväntat, men det var väldigt roligt också. Det är ju alltid roligt när man upptäcker att
nån tycker att det man gör är bra”, erkänner Sture.
     Det som redan är bra, brukar man ogärna vilja förändra. Så omöjligt är det inte att Boteåborna även
framledes kommer att möta mörkhyade barn och ungdomar på byn.                  av Rolf Ronestjärna

Fem nya elever på Kalknäs skola
Anton Peltonen, Johan Backlund, Robert Ledin, Johannes Lundqvist och Albin Gjerswold.
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Nyrekryteringen av elever till Kalknäs skola i Undrom är fortsatt god

Kalknäs skola har åter begåvats med nya elever. Under 2007 har det tillkommit fem nya elever
på skolan. Anton, Johan, Robert och Albin har samtliga börjat i förskoleklassen i höst, medan
nyinflyttade Johannes började på förskolan i våras.                            av Rolf Ronestjärna

Lyssna gärna till radiointervjun med Sture Harning på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm
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Gålsjö Spelmansstämma
gjorde ånyo bejublad succé

Paret Magdalena Franzén, Västerfärnebo och Jörgen Desén, Sollefteå, deltog i spelmansstämman.
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Spelmansstämman på Gålsjö Bruk är en högtidsstund för alla musikälskare

För tredje året i rad har det ägt rum en spelmansstämma på Gålsjö Bruk. I frontlinjen har som
vanligt Anna-Dea och Henry Sundin stått. I arrangörsstaben har dock även Bengt Näsholm
och Bo Asplund ingått. Samtliga har lagt ned ett stort förarbete för att ro iland även årets stämma.

     Med en förhoppning att lättare kunna få sponsorer till spelmansstämman 2005 bildade man tillsam-
mans föreningen Sollefteå/Kramfors Spelmansvänner. Så blev ock fallet. Nytt för i år är att man, i
stämmans avslutning, delade ut ett form av stipendium till en lovande musiklelev. I år gick det s k sti-
pendiet till två musikelever från Kramfors.
     Anna-Dea räknar med att det har varit minst ett hundratal spelmän på plats på årets spelmansstäm-

Therese Näsholm, Caroline Bergman och Marie Löfgren sålde egenhändigt gjorda käpphästar.
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Boteåborna Bengt Näsholm, Henry & Anna-Dea Sundin och Bo Asplund tillhörde arrangörsstaben.

Katarina Molitor Sjöberg på Gålsjö Bruk.

Gun Hellström och Britt Marie & Bernt Bolin.

Överallt samlades spelmännen i smågrupper.
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En påklädd näcken i form av Daniel Wikslund från Tjautjasjaure.
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ma. Lägg därtill alla medföljareoch framförallt publik, så blir
det en ansenlig mängd människor som befunnit sig på plats
uppe på Gålsjö Bruk på spelmansdagarna.
     När man vandrar runt på området stöter man, lite här och
var, på olika grupper av spelmän. En del står och jammar på
bruksgatan, medan andra har tagit sin tillflykt till diverse för-
tält. Under helgen äger också regelrätta konserter rum, både
i kapellet och på scenen intill själva bruksgatan. Lite här och
var står det även en del marknadsstånd uppställda.
     I ett förtält upptäcker Botebladets utsände några Boteå-
bor, nämligen Gun Hellström och Britt Marie & Bernt Bo-
lin. De berättar att de är här för tredje året i rad. ”Det är jät-
tetrevligt här, med både fin musik och gemenskap!”, kon-
staterar de enigt. Vi springer även ihop med Katarina Moli-
tor Sjöberg, föreståndare på Gålsjö Bruk. ”Det är trevligt
med en spelmansstämma här på Gålsjö och arrangörerna
har gjort ett jättejobb! Förhoppningsvis kommer även
ännu fler, av spelmännen och besökarna, att nyttja våra
pubkvällar och logimöjligheter framledes”, säger hon.
                                                       av Rolf Ronestjärna
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Om man åker mot Sunnersta, och där åker upp på en
höjd, kommer man till en underbar plats. Utsikten över
Ångermanälven, med dess pampiga berg, är sagolik.

På denna vackra och fridfulla plats bor Ingrid Nilsson. Vi sitter
i hennes hemtrevliga och välskötta kök och pratar om tider som
varit och gått.
     Ingrid är inte född i Boteå, utan föddes 1940 i Långsele, där
hon också växte upp. Hennes föräldrar kom från Nordsjö/Hamre
i Långsele. Ingrid tog realexamen i Sollefteå och sökte därefter,
18 år gammal, till Stöndars Lanthushållsskola (numera Bet-
tans Konferenscenter). Året var 1959. Där gick hon en termin
och lärde sig hur man sköter ett hushåll. De fick lära sig väva,
laga mat, trädgårdsskötsel m m. Ingrid säger att hon har haft en
väldigt stor nytta av allt hon fick lära sig där. Förutom nyttan med
hushållsskolan har Ingrid väldigt många ljusa minnen därifrån. ”Det
var helt enkelt en fantastisk och trevlig tid”, minns hon. Hon
berättar att det var så många som gick på skolan att alla inte fick
plats på skolans internat. Ingrid, och några flickor till, fick därför
bo i rättarens hus. Hans hus låg alldeles intill hushållsskolan. Nära
rättarens hus bodde en ung man, som hette Nils-Olof Nilsson,
tillsammans med sina föräldrar. Ingrid och Nils-Olof lärde känna varandra under den här tiden. Det var
det som ledde till att Ingrid, så småningom, blev en Boteåbo.
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Ingrid Nilsson

Ingrid Nilsson fick skäll på
jobbet och flyttade till Boteå
I detta nummer av Botebladet får vi lära känna Sunnerstabon Ingrid Nilsson

FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
- Svarta långbyxor & sköna skor

Sån är jag:
- Positiv och glad

Tre föremål jag skulle ta med
mig till en öde ö:
- En motorbåt, så jag tar mej
därifrån så fort som möjligt

Jag blir glad när:
- Jag träffar mina barn och barn-
barn och mina goda vänner

Någon jag gärna vill träffa:
- Jag träffar redan dom som jag
vill träffa
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     Efter Stöndars Lanthushållsskola sökte sig Ingrid till Handelsskolan i Härnösand. Där gick hon
ett år och fick lära sig allt som man bör kunna på ett kontor. Efter utbildningen fick Ingrid arbete på kas-
saavdelningen på Hundskolan i Sollefteå. Mellan åren 1960-1964 arbetade hon där.
     När Nils-Olof och Ingrid gifte sig, i januari 1964, var det naturligt för Ingrid att avsluta sin anställ-
ning på Hundskolan. På den tiden fanns det nämligen inga bussar så att Ingrid kunde
ta sig till jobbet. De bodde i Offers nedlagda skola och vägarna var inte lika bra
då, som idag, och den bil de hade, behövde Nils-Olof för att ta sig till sitt lärarjobb
på Para skola. Ingrid kom därför istället att hjälpa till på kontoret på Stöndars Hus-
hållsskola.
     1965 föddes deras första dotter, Eva. För Ingrid var det självklart att stanna hemma
och sköta barn och hem när Eva kom. Det fanns heller inget dagis, som barnen kunde
vara på, på den tiden. Yngsta dottern, Åsa, föddes 1972. När hon var några år gam-
mal brukade hon få gå på lekis i Undrom på förmiddagarna.
Nästan tjugo år var Ingrid hemma och skötte både sina och
andras barn. Hon arbetade också som dagmamma under
den här tiden.
     När de hade bott i Offer i tio år flyttade de till en
lärarbostad i Törsta. I Törsta bodde de från 1974 till
början av 1980, då de flyttade in i Nils-Olofs föräld-
rahem i Sunnersta. De hade renoverat huset under
hösten 1979 och i början av 1980 var det klart. Där
bor Ingrid ensam idag, sedan hennes man Nils-Olof
hastigt gick bort 1994. Vid den tidpunkten arbetade
han vid Remsle skola. Han hade även arbetat vid Kalk-
näs skola från tidigt 70-tal fram till 1992.
     I Undrom fanns tidigare många fler butiker än
det finns idag. T ex fanns det ett Konsum i Grillom
och Föreningsbanken i Undrom. Där, på banken,
började Ingrid arbeta 1983. Hon var anställd där ända
tills dess hon gick i pension 2005. Men redan 1998
fick hon, i praktiken, sluta sitt arbete. Banken ville an-
ställa unga människor och hade då bestämt sig för att
alla som var födda 1941 och tidigare skulle få sluta. De
erbjöds istället hjälp till att starta eget företag eller till att
omskola sig. Man sade sig ha inga planer på att stänga kontoret
i Undrom. Två år senare lades dock bankkontoret ned.
     Ingrid hade dock ingen lust att vare sig starta eget eller om-
skola sig. Även om hon hellre hade arbetat kvar på banken, har
hon kunnat göra något bra av den tid som hon fick då arbetet tog
slut så abrupt. Bl a har hon haft tid att ägna sig åt körsång, som är
hennes stora intresse. Hon är både med i Boteå kyrkokör och i
Non Stopkören och hon tycker att det är väldigt roligt att sjunga.
     Nils-Olof och Ingrids döttrar har bosatt sig söderut. Den ena bor
i Stockholm med sin familj och den andra bor i Linköping. På som-
maren kommer de alltid till Sunnersta och hälsar på. Ingrid åker också
och hälsar på dem flera gånger per år. Jular och andra högtider firar de
tillsammans hos någon av döttrarna.
     Ingrid har fyra barnbarn. Det äldsta är 21 år och det yngsta är bara
9 månader. Den lilla blev döpt i somras i Ingrids trädgård, med den
vackra utsikten som altartavla.                        av Kristina Sohlberg
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Sommarsöndag i Boteå kyrka
Anette Karlsson, Ulla-Britt Viksten, Ylva Styrman, Carin Altin, Eva Brattfeldt i Ögonstenarna
ackompanjerades av Peter Styrman, Anders Sundberg och Sten Ulander.
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Ögonstenarna med ackompanjemang förmedlade örongodis till de församlade i Boteå kyrka.
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30-årsjubileumet av Sommarsöndag i Boteå uppmärksammades

Den 8:e juli inbjöd Boteåkören och Boteå hembygdskommitté till Sommarsöndag i Boteå
och eftersom det var 30:e året i rad, var det lite extra på programmet. Sten Ulander, musiklä-
rare och dåvarande kantor i församlingen, tog i slutet av 70-talet initiativ till att ordna en kyrksön-

dag andra söndagen i juli, med mycket sång och musik på programmet och den kyrksöndagen blev se-
dan en årlig tradition.
     Sten hade då en sång- och musikgrupp som han kallade Ögonstenarna, i vilken ingick ett antal av
bygdens ungdomar och de medverkade vid de första Sommarsöndagarna. De framträdde också på
många platser i Ådalen fram till 1983, men skingrades sedan. I gruppen ingick Anette Karlsson, Ulla-
Britt Nordlander, Eva Sundberg, Ylva Styrman, Carin Altin, Ann-Sofie Byström, Inga-Lill Sund-
berg, sång, samt musikerna Peter Andersson, Anders Sundberg, Anders Nordgaard, Mikael Holm-
sten och Niklas Ulander. (En del av dessa har nu ett annat efternamn, men det bortser vi ifrån, eftersom
det var så här de hette när de började i Ögonstenarna).
     30-årsjubileum för Sommarsöndag, vad kan då vara lämpligare än att återuppliva minnet från den
tiden när det började, genom att engagera Sten och be honom att försöka återsamla sina Ögonstenar,
vilket han till allas glädje lyckades med. Dock kunde tyvärr inte alla, i den ursprungliga gruppen, vara
med, fyra uteblev av olika skäl. Deras framträdande blev i alla fall ett glatt igenkännande för de som
kommer ihåg de första Sommarsöndagarna och de sånger och den musik som gruppen då framförde.
     Dagen började med en mycket välbesökt gudstjänst i kyrkan, ledd av Gunnar Sjöström och orga-
nist för dagen var Katarina Hieke. Under gudstjänsten framförde Ögonstenarna ett antal, från förr,
välkända sånger och musikstycken. Efter gudstjänsten var det samling i sockenstugan, där kaffe och
smörgås med getost och getmese serverades. När detta var avklarat var det dags för mera sång och
musik och av entusiasmen hos åhörarna att döma, så hade de nog kunnat sitta kvar och lyssna hur länge
som helst. Allt har dock ett slut, men att det varit en fantastisk dag var nog alla ense om.
                                                                                                                   av Lennart Bergström
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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. Ny rutin fr o m nästa nummer: Jag bekräftar alla bidrag
som tas emot via mail. Maila alltid så stora bilder som möjligt, för att få bästa slutresultat.
Glöm inte bort att ange fotograf och vilka personer som finns med på bilderna. Bidrag 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 prenumerera på Botebladet för någon an-
nans räkning? Möjligheten finns i så fall att, till det låga priset av
130 kr/år (inklusive porto), få tidningen skickad dit Du vill!
Vänligen kontakta prenumerationsansvarig: Karin Ronestjärna,
Tel: 0612 - 601 21 eller skicka ett vykort till redaktionen på adress: Bote-
bladet, c/o Karin Ronestjärna, Kalknäsvägen 9, 881 95  Undrom
Boteåparlamentets Bankgironummer är 5548-6377

Kallelse till
Byating
Söndagen den 28 oktober kl 16.00
Bettans Konferenscenter i Stöndar
Boteåparlamentet kallar alla boende i Bo-
tebladets spridningsområde till Byating
Vi redovisar årets verksamhet

Samtal om kommande verksamhet    Smörgåstårta och kaffe
Förslag, frågor eller motioner till Byatinget ska vara inlämnade senast den 31 septem-
ber till: Pia Hedberg 0620-320 44 eller botebladet@ronestar.nu

Nytt för i år är att vi hälsar alla som flyttat till Boteå åren 2005-
2007 speciellt välkomna till Byatinget. Förutom att vi ämnar över-
lämna en välkomstpåse, kommer även bygdens föreningar att få

tillfälle att ge två minuters information om sin verksamhet.
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Bengt Löfgrens firma Sunnersta Plåt
har i stort sett fulltecknad almanacka

När egne företagaren Bengt Löfgren inte jobbar kopplar han gärna av med sina jakthundar.
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Läcker taket? Ring i så fall Bengt Löfgren,
som åtar sig alla typer av plåtarbeten!

Bakom namnet Sunnersta Plåt hittar vi Bengt
Löfgren i Arlom, Undrom. Bengt förklarar att
namnet på företaget är hämtat från hans egen

skogsfastighet, som har beteckningen Sunnersta 1:2.
Bengt startade företaget i juli 2006 och sedan dess har
han varit fulltecknad med arbete.”Jag har mest jobbat
som underentreprenör inom ventilationsmontage i
Sundsvall, Ö-vik och Umeå, men helst skulle jag vilja
ha ett arbetsområde som ligger närmare hemmet.
Byggbranschen är överhettad just nu och snart kom-
mer förutsättningarna att förändras, vilket gör att jag
kommer att satsa mer på den privata marknaden”,
säger Bengt.
     Om du behöver hjälp med utvändiga plåtarbeten och
ventilationsmontage, då är Bengt rätt person att kontakta.
Att lägga nya plåttak, montera takstegar, skorstensbeslag
och hängrännor är exempel på jobb som han åtar sig.”Men
man får tänka på att utvändiga plåtarbeten är lämp-
ligast att göra i maj till och med november, så det är
bra att planera i tid”, säger Bengt.
     Bengt håller även på med falsning av plåt, något som Bengt använder skogstraktor i skogsbruket.
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Likt en Karlsson på taket huserar Bengt Löfgren på olika hustak när han får tillfälle och möjlighet.
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innebär mycket handarbete med hammare
och klubba. Till sin hjälp har han, hemma
på logen, en komplett plåtverkstad som kla-
rar det mesta. Trots att Bengt bara är 42 år
ung, har han över 20 års erfarenhet i plåt-
branschen.
     Bengt har också  flera strängar på sin
lyra. Om du behöver hjälp i skogen, kan du
även då ringa Bengt. Han har en egen skogs-
traktor, som han åtar sig att transportera tim-
mer och ved från skogen med. Även röj-
ning och gallring är något som Bengt behär-
skar när det behövs. ”Det jag kan inom
skogsskötsel har jag lärt mej genom att
följa med kunnigt folk och sedan prakti-
sera kunskaperna i den egna skogen. Ett
stort intresse för skog och mark är en
bra grund när man ska jobba i skogen”,
säger Bengt. Han berättar att han har job-
bat hårt nästan hela sommaren, så  nu ser
han med förväntan fram emot den stun-
dande älgjakten.”Tänk att få gå ut i sko-
gen med hunden en stilla höstmorgon…
lugnt och stilla…lite disigt. Ett riktigt
upptag, hundens skall ekar mellan ber-
gen, det är härligt!”,  säger Bengt och ler
stort.                        av Richard Strand
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Hemma på logen har Bengt en komplett plåtverkstad.

I bilen har Bengt de verktyg som behövs då han är ute på jobb.

FO
TO

: R
IC

H
A

R
D

 S
TR

A
N

D



22

FO
TO

: R
O

LF
 R

O
N

ES
TJ

Ä
R

N
A

Britt Marie Alenius och Bengt
Helinder regerar i Vita Huset

Bengt och Britt Marie uppskattar särskilt den vackra norrländska naturen och den rena luften.

Sedan sju år tillbaka tillbringar Britt Marie och Bengt somrarna i Subbersta

När Botebladets lågt flygande reporter befinner sig ute på en av sina årliga motionsrundor stöter
han oförhappandes ihop med två, för honom, helt okända byinvånare. Vid närmare kontroll
visar sig dock de båda, Britt Marie Alenius och Bengt Helinder, vara långt ifrån nykomlingar

i bygden och man bestämmer genast träff för en intervju.
     Det avtalade mötet i Vita Huset blir högin-
tressant och både Britt Marie och Bengt vi-
sar sig vara duktiga berättare med intressanta
bakgrunder. Britt Marie berättar att hon, till-
sammans med dottern Magdalena, sökte ett
sommarboende i Ångermanland för ca sju
år sedan. Att det var just Ångermanland som
lockade var absolut ingen slump, eftersom
Magdalena, som ung, tillbringade en hel del
somrar i Nordingrå hos farmor och farfar.
Dessutom kände de båda även starkt för just
Ångermanälven. När de sedan råkade få syn
på Vita Husets försäljningsannons på nätet,
så var de i princip fast. Med i flyttlasset följ-
de även Britt Maries sambo Bengt.
     Bengt berättar inledningsvis att han är sta-
tarunge och att hans pappa var fiskare i Gud-
inge på Upplandskusten. Efter avslutad skol- När Bengt och Britt Marie träffades uppstod ljuv musik.
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gång började han jobba inom jordbruket. 1946 fick han jobb på sågverket i Skutskär och jobbade där
fram till dess att det lades ned 1987, då han fick förtidspension p g a arbetsbrist.
     Britt Marie, i sin tur, föddes i Vasastaden i Stockholm. Pappan var postexpeditör. När hon var elva
år flyttade familjen till Linköping, där Britt Marie sedan tog studenten 1947. Därefter flyttade hon, till-
sammans med mamma och mormor, till Uppsala där hon påbörjade universitetsstudier. De studenter
som kom från Linköpingsområdet umgicks även på fritiden. En av dessa var den riksbekante Tage Da-
nielsson, som vid flera tillfällen var hembjuden till Britt Marie. ”När dom andra studenterna sa hej
och gick, så gick Tage Danielsson istället in till mamma och mormor och tackade för kaffet”,
minns Britt Marie. ”Så inte nog med att Tage Danielsson var ett geni - han var dessutom väldigt
artig och sympatisk!”, tillägger hon med eftertryck.
     Under studieåren i Uppsala läste Britt Marie ämnen såsom Nordiska språk, historia, klassisk forn-
kunskap, litteraturhistoria och konsthistoria. I Uppsala blev Britt Marie bekant med en ung man vid
namn John Alenius och vänskapen växte med tiden.
     Efter det att Britt Marie var klar med sina studier, ca 1953, följde några år med lärarvikariat på olika
platser. Under den tiden brevväxlade hon och John ivrigt och deras kärlek fördjupades i allt raskare
takt. 1955 stod Britt Marie brud i Johns hemkyrka i Nordingrå. Som nygifta flyttade Britt Marie och
John till Norrtälje, där John fick ett vikariat som bibliotikarie och Britt Marie fick en tjänst på realsko-
lan. Med åren gick flyttlasset även till Norrköping och Åtvidaberg. Åren 1963-73 bodde man i Kö-
ping för att därefter flytta till Gävle. Hela tiden arbetade de som bibliotikarie respektive gymnasielä-
rare.
     I mitten av 1980-talet gick dock paret skilda vägar. De sista tre åren, innan pensionen 1993, jobba-
de Britt Marie som lärare i svenska och drama på vårdgymnasiet och vårdhögskolan i Gävle. Tjänsten
var skräddarsydd för henne, eftersom rektorn ville kunna utnyttja Britt Maries omvittnade begåvning
när det gäller att skriva och regissera pjäser. Teater har nämligen varit Britt Maries stora intresse i livet.
Till en början spelade hon själv amatörteater, men med tiden började hon att både skriva och regissera.
Under åren i Köping belönades hon t ex med Västmanlands läns kulturstipendium och året därpå
även Köping stads kulturstipendium för sitt engagemang inom teatern. Under senare år har t ex
pensionärsföreningen i Skutskär framfört hennes pjäser och hon har själv, på ideell basis, stått för regin.
     Britt Marie och Bengt träffades av en slump, och kom i samspråk med varandra, utanför Tempo i
Skutskär. ”Vi blev genast så förskräckligt intresserade av varandra, eftersom allting stämde så
bra”, konstaterar Britt Marie och ler åt minnet. ”Det var dessutom tur att jag hade ett sånt ovanligt
efternamn, annars hade Bengt aldrig hittat mej i telefonkatalogen”, fortsätter hon.
     Normalt brukar Britt Marie och Bengt hålla till i Boteå maj-september, men det brukar variera bero-
ende på väder, vind och hälsa. De trivs i alla fall storligen i Boteå. ”Vi tycker att det är så fint här
uppe. Det är även trevligt folk här och alla är så hjälpsamma!”, säger de avslutningsvis i kör.
                                                                                                                       av Rolf Ronestjärna
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Bengt och Britt Marie tycker om att promenera, besöka gudstjänster och att bada när vädret tillåter.
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Erik Sundberg, tvåa från vänster, tillsammans med ressällskapet på havsbotten vid Koa camping i Norge.
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Erik Sundberg gjorde spännande
resa till Norge på motorcykel
Fina motorcykelvägar och fantastiskt natursceneri välkomnade mc-killarna

Den 3-11 augusti var jag på motorcykelsemester i Norge. Resan omfattade 195 mil, men med
resa till och från blev det för mig 260 mil. Första etappen tog mig, på lördagen, från Undrom
till Funäsdalen för övernattning på hotell Funäsdalen.

Söndag: Elva förväntansfulla motorcyklister samlas i Funäsdalen för att delta i Sveriges Motorcyklisters
Centralorganisations resa längs den Norska kystriksveg 17. Under ledning av turguiderna Hans
Rönnegård och Göran Svensson ser vi alla fram emot att åka motorcykel i Norge den närmaste vec-
kan. Deltagarna kommer från Partille i söder till Undrom i norr. Första etappen tar oss in i Norge och
över fjället på väg 705 till Stjördal och vidare längs E6 till första övernattningen på Koa camping i Rö-
ra. Boendet är i små, enkla hytter, utan någon som helst extra utrustning, men med en magnifik utsikt
över Trondheimsfjorden.
Måndag: Åker till Steinkjer, viker av E6 och tar väg 763 längs Snåsavatnet och besöker Bölareinen
för att se på hällristningarna där. Kör sedan vidare till Trofors, för att välja väg 73 mot Hattfjelldal och
in i Sverige där övernattar vi på SMU:s fjällgård i Hemavan.
Tisdag: Färdas längs E12 mot Mo i Rana, med ett stopp på fjället strax efter gränsövergången. Där
firar vi med kaffe och tårta, i solskenet på fjället, för en av deltagarna fyller år. Lunch vid polcirkeln, där
turister av alla slag samlats. Vi färdas därefter vidare längs E6, förbi otaliga hastighetskontroller, för att
så småningom ta av på väg 812 mot Saltstraumen. Här får vi möjlighet att köra ca sju mil enskilt och  i
egen takt, och jag väljer att starta sist och kör sakta för att verkligen kunna ta vara på alla de helt otro-
liga vyerna, som det inte finns någon motsvarighet till i Sverige. Något annat, som vi inte heller har någon
motsvarighet till, är alla får som ofta finns på eller bredvid vägen. De har emellertid stor vana vid trafik
och ligger helt lugnt och sover med huvudet på kantlinjen, när trafiken far förbi en halvmeter ifrån. Fram-
me vid Saltstraumens camping, strax söder om Bodö, kan vi beskåda världens starkaste malström,
när tidvattnet pressar enorma mängder vatten genom det smala sundet.
Onsdag: Här börjar vår färd längs med kystriksveg 17. 68 mil kvar till Steinkjer, 25 tunnlar på mellan
31 meter upp till den längsta, Svartistunnelen som är 7 615 meter lång. Sex färjeöverfarter med en
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Njutbar väntan på färjan i Nesna (torsdag).

NORGE
Statsskick: Konstitutionell monarki
Yta: 323 802 km2

Huvudstad: Oslo (ca 1 miljon invånare 2006)
Högsta berg: Galdhöpiggen (2469 möh)
Största sjö: Mjösa (362 km²)
Längsta flod: Glomma (598 km)
Invånarantal: 4,6 miljoner (2006)
Invånare/km2: 15,2
Naturlig befolkningstillväxt: 0,52%
Läs- och skrivkunnighet: 100%
Språk: Norska
Religion: Norska kyrkan 4 miljoner, övriga ca 400 000
BNP/invånare: Ca 240 000 kr (2005)
Naturtillgångar: Olja, naturgas & fiske
Viktigaste exportvaror: Olja, gas, fisk, verkstadspro-
dukter, metaller & kemikalier
Valuta: Norska kronor

sammanlagd restid på 3,5 timme, och ett na-
tursceneri som inte kan beskrivas, det måste
ses. Vi åker med fjordarna i havsnivå på ena
sidan vägen och med de snöklädda, tvär-
branta bergen med toppar på uppemot tu-
sen meter, på den andra sidan. Vägarna är
smala och krokiga, men i ett helt fantastiskt
bra skick (till skillnad mot våra svenska raka
och breda autostrador som ingen längre har
råd att underhålla). Det är som gjort för att
åka motorcykel. Övernattning på Nesna
camping i resans minsta hytter. Här talar vi
om compact living.
Torsdag: Blir resans regndag, men det är
också den kortaste dagsetappen räknat i mil
på landsväg. I stället åker vi med tre färjor
denna dag, totalt en och en halv timme på
båt. Vi passerar polcirkeln från andra hållet
och på den avslutande etappen till Brönnöy-
sund har regnet upphört. Hytterna på Torg-
hattens camping är de klart bästa på hela
resan. Senare på kvällen vandrar vi upp på
berget Torghatten och tittar på det gigantis-
ka hål som inlandsisen har skapat, 200 me-
ter rakt igenom klippan. Utsikten över At-
lanten och skärgården är bedövande.
Fredag: Efter dagens etapp, där vi lämnar
Atlantkusten och styr inåt landet och E6:an,
är vi åter tillbaka i Röra och cirkeln är sluten.
Lördag: Jag tar farväl av ressällskapet i
Stjördal och hemresan, längs E14, bjuder
på turens andra regnpass. Från Meråker till
Järpen skvalar det på rätt bra, men sedan
är det slut på nederbörd. Resten är tran-
sportsträcka och jag kommer hem på lör-
dag eftermiddag vid 16-tiden. Resan har
överträffat alla mina förväntningar och jag
skulle utan vidare kunna åka den igen veckan
därpå.                         av Erik Sundberg
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Resan genom Norge bjöd på många vackra vyer.
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Claudia och Martin är nya i Boteå
Claudia Persson-Linde och Martin Hellgren, och deras två hundar, trivs utomordentligt i Följa.
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Valde att lämna storstadslivet i Stockholm för att slå sig ned i lilla Boteå

Claudia Persson-Linde och Martin Hellgren i Följa möter mig ute på gården. En gård som
sjuder av liv, rörelse och värme. Två hundar springer ivrigt runt och två katter smyger graciöst
i gräset. Inne i huset finns det även kattungar. En bit längre bort betar två hästar och man ser

även några får.
     Claudia och Martin har valt att lämna Stockholm för att bosätta sig i Boteå, i ett stort hus med till-
hörande byggnader och mark. Vad är det som gör att man lämnar ”storstan” för att flytta till just Boteå?
Claudia konstaterar att hon längtade hit upp. Hon kände till bygden sedan tidigare, då hon varit här un-
der Urkult och studerat på Hola. Martin berättar att det blev så för att deras vackra hus låg just här.
Ingen av dem har annars någon norrlandsanknytning. Claudia är född i Stockholm och uppväxt i Argen-
tina. Hon har bott i Norrtälje under ca 25 år och sedan i Bagarmossen med Martin. Martin är född
och uppväxt i Stockholms innerstad, en genuin Stockholmsbo med andra ord. När Martin och Claudia
träffades hade hon fyra barn och han hade två. Deras barn är numera vuxna och följde inte med flytten
till Norrland. De kommer och hälsar på emellanåt och det finns gott om utrymme att ta emot dem. Att
lära känna byborna verkar inte ha varit svårt för Martin och Claudia. ”Vi fick ett härligt välkomnande
från Boteborna”, utbrister Claudia och Martin unisont. Alla är trevliga och möter oss alltid med ett
leende. ”Det är en vacker bygd”, menar Martin. ”Ja, med underbara vyer, gårdar och småvägar”,
fortsätter Claudia.
     Vad ser de då för skillnad mot att bo på landet mot att bo i tätort? Martin berättar att han aldrig bott
på landet förut. När han var yngre kunde han tänka sig att flytta till en ännu större metropol t ex Paris,
Madrid eller Rom. På senare år, efter att ha träffat Claudia, insåg han emellertid att det var helt ok att bo
på landet. ”Jag sökte mej till landet redan när barnen var små”, ler Claudia och har aldrig varit
främmande för att bo på landet, utan uppskattat att bo på en mindre ort i närheten av djur och natur.
”Steget till Norrland är ju lite större, men den skrämmer mej inte. Lite nytt är det alltid och nya
vanor kommer inpå livet”.
     Martin berättar att han är intresserad av världen, resor, människor, kultur, matlagning och fotografe-
ring. ”Följa by och Boteås historia tycker jag är jättespännande”, säger han. Claudia är en stor
djurälskare, de har häst, hund och katt och även får. ”Jag gillar mysiga människor, härlig musik och
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kultur, vackra platser och att resa så klart”, fortsätter hon. Vartannat eller var tredje år brukar Clau-
dia resa till sin mamma i Argentina, men hon vill även kunna göra kortare resor. ”Jag vill gärna ut och
vandra och skulle vilja lära mej klättring. Det finns så härliga berg här, så jag är jättesugen”, sä-
ger hon vidare. Hon tycker också om gamla möbler och gillar att fotografera. ”Ja, det är kul att behål-
la bilden av intryck från platser, människor och tillfällen man vill komma ihåg. Jag gillar livet
och allt det har att erbjuda!”, reflekterar Claudia.
     Vilka framtidsplaner man har då som nyinflyttad, till ett stort hus med renoveringsbehov med flera
tillbyggnader och tomt därtill och till en liten by där allmän service är långt ifrån självklart!? ”Först och
främst söker jag ett jobb”, berättar Martin och konstaterar vidare att ”Vårt hus behöver även vår
uppmärksamhet, efter ett par års brist på underhåll”.
     Claudia studerar just nu för fullt och arbetar, så hon menar att hon knappt hinner göra några planer.
Hon hoppas att Martin får jobb här, så att han kan vara kvar med henne här uppe och inte behöver
pendla. ”Skaffa ett par höns skulle vara kul, jag vill ha gården vid liv”, utbrister Claudia. Och liv
på gården, det har Claudia och Martin redan hunnit skapa, med sina djur och sin stora entusiasm.
                                                                                                                       av Maria Johansson
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Undrom  är ett lägligt vätskestopp
för cykelloppet Broarna Runt

Laila Lindholm serverar vatten åt två törstiga cyklister från Njurunda respektive Sundsvall.

Cykelmotionsloppet Broarna Runt genomfördes för 15:e gången

Lördagen den 18:e augusti var vägsträc-
kan Grillom-Undrom ovanligt trafike-
rad, beroende på att cykelloppet Broar-

na Runt på nytt passerade igenom Undrom. Tre
olika sträckor fanns att välja på, nämligen 50, 75
& 150 km. En som inte cyklade något denna dag
var Laila Lindholm från Sunnersta. Istället vika-
rierade hon, för sin sambo, vid vätskekontrollen utan-
för Handlar´n.             av Rolf Ronestjärna
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Det var full aktivitet utanför Handlar´n i Undrom.
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Som vanligt, när Lännäsborna ger sig ut på gemensam resa, rattades bussen av Ingemar Thulin.

Lännäsborna gjorde en byresa
Resan gick bl a till Beppe Wolgers och Sylvia Melanders hemtrakter

Fjolårets lyckade resa till Höga Kusten gav mersmak och lördagen den 16:e juni var det dags för
årets resa, som i år gick till Strömsund och Hammerdal. KR-Trafiks buss stod parkerad vid
församlingshemmet och Ingemar Thulin, vår egen busschaufför, körde medan Lars Gradin

tjänstgjorde som bussvärd. Första stoppet var vid Ramsele hembygdsgård, där bussfikat med hembakat
bröd dukades upp. Därefter fortsatte färden mot Strömsund. Efter en snabb titt på Dunderklumpen,
vid Strömsunds hembygdsgård, fortsatte vi till Öhn, som ligger i Ströms Vattudal. Där bodde Beppe
Wolgers i många år. Hans dotter Camilla  har anordnat ett museum över Beppes liv, där man  bl a kunde
se sängen och alla dockorna  från Beppes TV-program Gonattstunden.
     Efter lunch, med lokala råvaror, fortsatte färden till Yxskaftkälen – en by i Hammerdal med hänföran-
de utsikt. Där har man anlagt en vattenträdgård – ett imponerande arbete med tanke på att allt vatten
måste köras med tankbil 15 km och att det under varma dagar gick 4 m3 vatten. En modell av inlandsba-
nan fanns även, som roade både stora och små.
     Efter middag och övernattning i Strömsund var det dags att åka till Raftsjöhöjdens getgård, där vi
fick bekanta oss med getterna och provsmaka och köpa gårdens goda ostar – bussens kylskåp var väl-
fyllt med ost när vi åkte hem. Gåxsjösmedjan hann vi också med och några Lännäsbor provade på att
smida.
     Söndagens lunch intogs hos min syster och svåger i Grenås, en liten by i Hammerdal. Det var en
speciell känsla för mig att se alla Län-
näsbor bänkade i mitt föräldrahem.
Sedan var det dags för resans sista
stopp – Vackermyren i Fyrås ett
naturreservat med 21 olika orkidéer.
Vid vårt besök blommade gucku-
skon  i stora mängder.
     Klockan sex på söndag kväll steg
18 trötta men nöjda resenärer av
bussen. Vi hade då redan börjat fun-
dera på nästa års resa. Vem vet, den
kanske blir ännu längre.
                     av Sylvia Melander I Grenå avnjöts på söndagen en mycket välsmakande lunch.
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En liten minigudstjänst hölls i samband med avslutningen av slåtterdagen vid Lännäs fäbodar.

Lännäs fäbodar fick åter liv

Tack och farväl på byfest i Lännäs

Den årliga slåtterdagen avrundades med både lekamlig och andlig spis

Lördagen den 14:e juli var det åter dags för den årliga slåtterdagen i Lännäs fäbodar. Med ge-
mensamma krafter skördas vallen för att hålla den rika floran vid liv och förhindra att fäbodvallen
växer igen. Det har även blivit till en tradition att, efter avslutat värv, servera kolbullar till vilket

det serveras källvatten. Förr om åren har även kotikalja kunnat avnjutas som en utmärkt törstsläckare,
så icke denna sommar. Kotikaljan får tjäna som ett exempel på byns internationella kontakter. (Kotikalja
är en dryck som påminner om vår svagdricka och kommer från Finland. Den tillverkas av rågmalt).
     Livet består inte enbart av kroppslig spis, det skall också till en andlig dito. Och dagen avrundades
med en andaktsstund under ledning av Evelina Johansson. Eva Rosell och Lars Gradin musicerade
på flöjt, ett naturnära och därför passande instrument. Det bjöds även på kaffe och tunnbrödssmörgåsar.
Vädret var vackert, som sig bör, en dag som denna.                                           av Ingemar Thulin

Lännäs by har en god sammanhållning och träffas gärna i olika sammanhang. Värdar för årets
stora byfest var Ingrid och Ove Bergh. Ung som gammal trivdes gott i varandras sällskap och
njöt av såväl den goda maten som av ett acceptabelt augustiväder. I år blev det också samtidigt

en avskedsfest för Ove och Ingrid, som lämnar Lännäs by efter nitton år, för att flytta till Lunde. Det ve-
mod som vi känner för att de flyttar, avspeglade sig i den visa som Anna Sundberg och Lars Gradin
komponerat och framförde. De överlämnade också en minnesgåva från Lännäsborna. Vi i Lännäs
önskar Ove och Ingrid lycka till med sitt nya boende och har kommit överens om att hålla kontakten
även fortsättningsvis.                                                                                       av Maria Johansson

Lännäsbarnen Veera, Anton, Alfred och Robert trivdes som fisken i vattnet på byfesten i Lännäs.
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Filadelfia välkomnar byns yngre
Filadelfias barnverksamhet har tre aktivitetsgrupper som vänder sig till bygden barn

Filadelfiaförsamlingen i Undrom har, i princip, sedan urminnes tider bedrivit barnverksamhet på
kristen grund, riktad mot bygdens barn. Sedan många år tillbaka går denna verksamhet under
namnet Måndax. I höst erbjuds tre aktivitetsgrupper, som samtliga vänder sig till barn i årskur-

serna 1-6. På kapellet samlas två grupper: en tjejgrupp där man bl a pysslar och en killgrupp som syss-
lar med digital filmproduktion. Dessutom har man en innebandygrupp på Kalknäs skola. Nya barn är
speciellt välkomna till höstens aktiviteter.                                                                       av Rolf Ronestjärna

Filadelfia välkomnar byns äldre
Till Filadelfias dagledigverksamhet kan alla känna sig välkomna och där är alltid nåt intressant på gång.
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Till Filadelfias barnverksamhet kan alla känna sig välkomna och där är alltid nåt kul på gång.

Filadelfias dagledigträffar erbjuder trevlig och avspänd atmosfär för bygdens daglediga

Filadelfiaförsamlingen i Undrom bedriver kontinuerlig verksamhet riktad mot bygdens daglediga.
Denna verksamhet är väldigt populär och ofta ganska välbesökt, mycket beroende på den gemyt-
liga och sköna gemenskap som skapas runt kaffeborden när man fikar tillsammans, när man sitter

och pratar, sjunger allsång eller lyssnar till en andakt där ett aktuellt ämne tas upp. Nya besökare är
särskilt välkomna till höstens samlingar, som hålls en tisdag varje månad (se sidan 36 för ytterligare in-
formation).                                                                                                                 av Rolf Ronestjärna



GRRR!!!

Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
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En regnig  kväll i augusti, när jag råkar ha vägarna förbi badstranden, får
jag se en ensam figur sitta ute på bryggan med fötterna nedstuckna i vatt-
net. När jag går närmare får jag se att det inte är nån mindre än Boteås
egen arge gubbe. Det ryker om vattnet där hans fötter är placerade.
BB: Men vad i hela världen gör gubben här, i regnet och så här
sent? AG: Hrrrmmfllttpp! Jag är så ärkans förbaskad och jag sit-
ter här för att kyla ner min ilska. BB: Men vad är det då som har
hänt, det fullkomligt ångar ju om gubben!? AG: Attentat! Rena
rama attentatet är vad det är! BB: Vilket då!? AG: Men nog vet
han väl att överheten i stan planerar att lägga ned min barndoms skola!? BB: Jo, det känner man ju till.
Vi har ju skrivit en del om det i Botebladet och ytterligare lär det väl bli... AG: Men säg mej, då sötaste
redaktörn. Hur tänker dom egentligen? Det här är ju rena rama mördarsnigelsangreppet mot vår lilla by.
BB: Det är ju också ett sätt att uttrycka det... AG: Skolan är ju bygdens framtid och utan skola kom-
mer ju byn att dö ut. Inga barnfamiljer kommer ju vilja flytta hit, eller hur!? Jag fattar då inte vad det ska
va bra för. BB: Nä, man kan ju verkligen undra... AG: Vore det inte bättre att man istället sopade rent
framför sin egen dörr genom att effektivisera och samordna verksamheten inom tätorten istället, eller va säger
han redaktörn!? Vår skola är ju den bästa inom hela kommunen! BB: Jo, man skulle ju kunna tycka
det... AG: Men det är väl såna däringa tröskans heliga kor för pamparna, kan man tänka. Det verkar
vara lättare att göra livet surt för oss lantisar istället. BB: Mmmm... AG: Men det säger jag bara, söta
redaktörn, att jag kommer inte ge mej utan strid. Jag tänker inte låta mej drivas ifrån den här bygden, om
det nu är det som dom har tänkt. Jag ska prata med gumman ikväll för att se om hon är med på noterna.
BB: Jasså, vad har han då i kikarn!? AG: Jag tänker starta egen produktion. Det är precis vad jag äm-
nar göra! Jag ska bli min alldeles egen produktionstekniker! BB: Men nu blir jag nyfiken, vad är det då
för produktion som gubben har i åtanke? AG: Barnproduktion, naturligtvis! Här gäller det att dra sitt
strå till stacken och jag tänker då ta mitt ansvar, så får alla andra ta sitt. Jag ska visa kommunnissarna att
gubben sätter man sej inte på i första taget! BB: Men, är inte det förenat med en hälsorisk, gubben är ju
kommen till ganska hög ålder!? För att inte tala om gumman... AG: Den risken är gubben villig att ta,
höjdarna får ta på sej ansvaret för det. Det går inte att ge vika för mördarsniglarna, för då är det kört.
BB: Så vad tänker han göra härnäst? AG: Tja, det lär i alla fall inte bli nåt TV-tittande ikväll...
Innan jag vet ordet av har gubben försvunnit bakom omklädningshytten och ljudet av hans nöjda skrock-
ningar dör sakta bort i den sena augustikvällen.

VISSA SAKER
ÄR VIKTIGARE
ÄN ANDRA...

DET GÄLLER ATT
MAN PRIORITERAR

RÄTT!!!
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1/10 Herr Lazarescus död (Rumänien 2005. Regi: Cristi Puiu. 254 min.)
Det är lördagkväll. Herr Lazarescu känner sig dålig och ringer efter en ambulans. De senaste dagarna har han haft
huvudvärk och kräkts. I väntan på en ambulans, som aldrig verkar komma, söker han hjälp hos sina grannar. De hjäl-
per honom så gott de kan, med tabletter ur sitt välfyllda medicinskåp. När ambulansen väl dyker upp beslutar ambu-
lansjukvårdaren, efter en kortare undersökning, att herr Lazarescu behöver läkarvård. Tillsammans ger de sig ut på
en tragikomisk ambulansodyssé i Bukarests sjukhusarkipelag. Diagnoserna kommer att avlösa varandra och den
korrekta behandlingen obönhörligen att uppskjutas, allt medan herr Lazarescu uppslukas av natten.
15/10 The Prestige (USA, Storbritannien 2006. Regi: Christopher Nolan. 128 min.)
The Prestige handlar om rivaliteten mellan trollkarlarna Robert Angier och Alfred Borden, som runt 1900-talets början
ständigt utmanar varandra i hopp om att vinna varandras hemliga kunskaper. Rivaliteten urartar dock när den gör de
båda till mördare. "Are you watching closely?" frågar en röst i början av “The Prestige.” Den frågan är, precis som
nästan allt annat med den här filmen, ett genomtänkt steg i konsten att föra folk bakom ljuset. Allt kretsar kring magi
och illusioner, till den grad att även filmen i sig kan ses som ett enda långt trick.
I rollerna: Hugh Jackman, Christian Bale, Scarlett Johansson, David Bowie & Michael Caine.
29/10 Babel (Mexiko 2006. Regi: Alejandro González Iñárritu. 142 min.)
Babel är en skickligt sammanvävd berättelse om människors oförmåga att förstå sina närmaste. Det är inte så myc-
ket en distans mellan länder utan mellan människor. Tragedierna som sakta kommer fram till ytan, och på olika sätt gri-
per tag i en, får en stark effekt i kombination med de andra berättelserna. Varför förstår vi varandra så dåligt? An-
stränger vi oss inte tillräckligt? Vill vi inte förstå? Man kan givetvis tolka in politiska frågor kring Irakkriget i den här fil-
mens tema, men det är bara en av många intressanta frågeställningar som väcks under resans gång. Mexikanska
flyktingars situation är en annan. I rollerna: Cate Blanchett & Brad Pitt.

26/11 Broderier (Frankrike 2004. Regi: Elénore Faucher. 88 min.)
Claire Moutiers är 17 år, bor på landet och har precis flyttat hemifrån. Hon har ett monotont jobb som kassörska i det
lokala snabbköpet. Dock hellre det än att gå arbetslös, i synnerhet eftersom arbetslösheten bland ungdomar är hög
i deras trakter. Hon njuter av sin nyvunna frihet och släpper ogärna in mamma, eller än mindre lillebror, i sin lägenhet.
Hennes stora intresse är att brodera. I smyg tar hon kål från föräldrarnas jord för att byta mot skinn, som hon kan
brodera på. Drömmen är att få jobba med de kända modeskaparna. Claire har också en hemlighet som hon inte be-
rättat för några, nämligen att hon är gravid.

12/11 The Queen (Storbritannien 2006. Regi: Stephen Frears. 97 min.)
31 augusti 1997. Världen är i chock och en nation i synnerhet. Storbritannien har förlorat sin Diana i en bilolycka i
Paris. Något som leder inte bara till sorg, men också till en vecka av konflikter. Drottningen, spelad av Helen Mirren,
- som vägrar att se prinsessan som en kunglighet - anser därmed att kungahuset inte behöver uttala sig. Medan
högen av blommor brer ut sig allt mer utanför Buckingham Palace, stiger kraven på kungahuset, från folkets och
pressens sida, att komma med ett offentligt uttalande. Som dramats motpol finns den nytillsatte premiärministern
Tony Blair som, med sin tro på förändring och radikala metoder, inte delar drottningens gammaldags åsikter.

3/12 12:08 öster om Bukarest (Rumänien 2006. Regi: Corneliu Porumboiu. 89 min.)
När arga folkmassor till slut tvingade Rumäniens diktator Ceausescu att fly Bukarest i en helikopter, kunde hela
nationen följa förloppet live på TV. 16 år senare bestämmer sig ägaren av en lokal TV-station att uppmärksamma
händelsen. Han bjuder in två gäster till studion för att berätta om sin stund av revolutionär lycka. Den ene är en gam-
mal pensionär, som gjort sig känd genom att ställa upp som jultomte. Den andre är lärare i historia. Tillsammans drar
de sig till minnes dagen de stormade stadshuset, skanderande ”Ner med Ceausescu!”. Men tittarna har en annan bild
av de revolutionära hjältarna.

Botebladets tionde recept är en
fiskrätt och är inlämnat av Ing-
rid Bergh i Lännäs (se sidan 29).
De flesta ingredienserna torde
finnas att köpa hos Handlar´n.
Lycka till! P.S. Välkommen att bi-
dra med ett eget recept!

DRAGON-
TORSK

Dragontorsk (6 portioner)
2 pkt torsk á 400 gr
Salt, svart- & citronpeppar
500 gr crème fraiche
1 fiskbuljongtärning
2 msk dragon
2 dl vatten
Krydda fisken och stek torsken i ugnen i 200°
ca 20 min. Blanda crème fraichen, dragonen &
buljongtärningen med vattnet och låt det koka ihop.
Häll därefter blandningen över fisken i ugnen och
gratinera fisken till den har fått färg. Lycka till!
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Boteå Båt och Bad
Strandföreningen Boteå Båt o Bad vill tacka alla
som via medlemskap stödjer vårt arbete med att
kunna tillhandahålla en badplats och båtplatser i
bygden. Vår nästa plan är att kunna bygga en ny
dansbana. Underhåll kostar, vi behöver flera
medlemmar som stöd.

Föreningar som utnyttjar stranden, el, vatten, av-
lopp, sophämtning kostar en slant. Vi behöver ha
ca 300 kr per gång.
Det är dock jättebra om Ni istället skaffar nya
medlemmar för det beloppet.
Medlemsavgifter:
Enskild medlem 100 kr
Familj 150 kr
PG 40 47 03-1
Kontaktman Ulf Lhådö 070-587 43 56

Trevlig fortsättning på året
Styrelsen Boteå Båt o Bad

I

I
Välkommen!

HANTVERKSMÄSSA
Sunnersta Folkets Hus 3-4 november

FRI ENTRÉ FÖR
ALLA BOTEÅ- OCH

STYRNÄSBOR

Välkommen!
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Släng inte Din dator!
Jag tar gärna emot gamla
datorer och överblivna
datordelar. Ring mig!

Jakob Ronestjärna 0612-601 21

II

I
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I

II

Ta vara på möjligheten att
annonsera i Botebladet!

I I

I

Boteås hemsida

Bidra gärna till hemsidan
med evenemangstips m m.

Besök Boteås hemsida på
http://www.botebygden.com/

Kontakta Inga-Lena Bodin
på 0612-602 71 eller maila till

hns576f@tninet.se
Gratis annonsering för privatpersoner,

föreningar och företag i Boteå. Hör
av Dig i god tid innan presstopp!

I I

Hjärt-
ligt väl-
komna!

HÖSTMARKNAD I OFFER
Lördagen den 29/9 kl.11-15

Hantverk, grönsaker & fika- + korvförsäljning
Trubadur Lars-Åke Melin underhåller kl.13

Offers vänner

Är HANTVERK Din hobby eller Ditt
levebröd? Vill Du delta i Boteå-
parlamentets HANTVERKSMÄSSA
på Sunnersta Folkets Hus den 3-4
november 2007?
Kontakta Laila Lindholm på 0612-
602 48 eller 070-636 61 04 för mer
information

Inga-Lena, Ulrika, Marléne,
Kristina & Lisa fixar tjejkvällen,

födelsedagen eller spakvällen!
Rygg- & nackmassage
Helkroppsmassage
Fotvård/massage
Ansiktsbehandlingar
Make up
Zonterapi
Laserterapi m m

Har Du utrymme hemma, så kommer vi till Dig!

Kontakta mig på mobil: 076 – 845 67 15
eller tel: 0612 - 602 71.

Inga-Lena Bodin

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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LÖSNING
BOTEKRYSSET
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Håll Dig ajour med vad som händer i bygden via Boteåparlamentets hemsida på
http://www.botebygden.com/   Klicka på länken ”byalaget” för att komma dit!

I I
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Inom kort utökar vi vårt utbud av frysta produkter!
Du vet väl om att vi har nybakat i butiken varje dag?

Vill Du köpa ett större antal, ring gärna och förbeställ!
Saknar Du något i vårt sortiment? Ta upp det med oss,

så ska vi se vad vi kan göra!

Öppettider hos Handlar´n:
Måndag – Fredag 10-19
Lördag – Söndag 10-15

VÄLKOMMEN!

I

I

II

BYATING
Söndagen den 28 oktober kl.16
Bettans Konferenscenter i Stöndar
Vi redovisar årets verksamhet
Samtal om kommande verksamhet
Smörgåstårta och kaffe
Nytt för i år är att vi hälsar alla som flyttat till Boteå
åren 2005-2007 speciellt välkomna till Byatinget.
Förutom att vi ämnar överlämna en välkomstpåse,
kommer även bygdens föreningar att få tillfälle att ge
två minuters information om sin verksamhet.
Förslag, frågor eller motioner till Byatinget ska vara
inlämnade senast den 31 september till:
Pia Hedberg 0620-320 44 eller botebladet@ronestar.nu I

I I

II

Möten framför
19/9 kl.19 Stugmöte
hos Vivi-Ann Tjäder i
Björkå
2/10 kl. 20 Magasins-
program i närradion
9/10 kl.12 Dagledig-
träff
14/10 kl.14 Guds-
tjänst Vallänge
21/10 kl.18 Café Ön-
skesången
6/11 kl. 20 Magasins-
program i närradion
13/11 kl.12 Dagledig-
träff
21/11 kl.19 Stugmöte
hos Anna-Maj Karls-
son på Vallänge

Välkommen!

Säkra bygdens framtid -
Stötta Handlar´n och Kalknäs skola!

I I

I
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BFÖRE-
NINGS-
BREV

Kerstin Hovde-Henriksson, f d Boteåbo

Som gammal f d Boteåbo, och flitig läsare av Botebladet, har jag fått uppdraget att skriva i
Gästboken.  Men när jag tänker på, att mina Boteåminnen är över 50 år, d v s innan de flesta
som förekommer i Botebladet inklusive redaktionen (!) är födda, ja, hur känns det då? Både

roligt och förvånande. Så gammal känner jag mig inte.
     Jag är uppväxt i gamla prästgården, som var byggd på 1880-talet och som revs i slutet av 1950 –talet.
1959 stod den nya, hälften så stora prästgården klar (nuvarande byggnad) och byggd på samma plats. Då
fanns jag i Uppsala på Fackskolan för huslig ekonomi, och kom endast hem på besök då och då.
     Jag har inga syskon, men Paula, ett av de finska barn, som vistades i vår familj under kriget, återvände
som tonåring för att hälsa på. Det blev kontakt igen och flera besök i Sverige. Tack vare Hans Sundberg och
hans motorcykel (ofta motorfel vid prästgården), stannade Paula i Boteå. Det är jag och min familj evigt
tacksam för. I Kalknäs känner vi oss alltid välkomna och det känns så fint, att ha min ”finska syster” kvar
i min barndomsbygd.
     Förutom att jag i Boteå fick en trygg barndom och uppväxt har jag Stöndars lanthushållsskola att tacka
för ett roligt yrkesliv som lanthushållslärare. Som barn var jag ofta på besök ”på Stöndar” och tyckte livet
verkade så roligt där. Lärare ville jag bli. 1960 tog jag examen i Uppsala. Innan det på hösten bar iväg till
min första tjänst utanför Örebro, hann jag på sommaren vara semestervikarie ”på Stöndar”. Dessvärre fick
jag då uppleva att huvudbyggnaden brann ner.
     Sedan 1964 bor jag i Skåne efter sex år i Uppsala. För den som flyttat från Boteå är Botebladet myc-
ket nöjsam läsning Jag är glad över att det händer så mycket positivt som utvecklar bygden framåt, så
många som flyttar in och så kreativa ni boteåbor är.
     Naturligtvis har väldigt mycket ändrats sedan ”min” tid. På ven flottades timmer till sorteringsverket i
Sandslån. Sollefteåforsen var inte utbyggd (ingen kraftverksstation utan en vacker skummande fors om-
gav skulpturen Timmerflottarna). Därför var det mycket strömt i älven. Vi hade sommarstuga på Holmen
och en ynklig liten eka. För att komma mitt över älven, fick man sikta snett norrut, ro för glatta livet och
samtidigt parera mellan timmerstockar. Ändå hände det att man kom nedanför den tänkta tilläggsplatsen.
Men även älven har förändrats. Vägar har försvunnit, nya har tillkommit, hus har rivits och många har
byggts, den vackra blomsterängen mellan kyrkan och prästgården har blivit kyrkogård, stigar och kohagar
har växt igen, kor betar i f.d. prästgårdsparken, den vita kyrkan har av någon anledning blivit gul. Med
andra ord både positiva och negativa förändringar och så skall det ju vara. Var sak har sin tid. Men de
blånande bergen kan inte förändras.
     När Boteå kyrka 1952 genomgick en stor restaurering hade jag förmånen att få följa arbetet på plats.
Jag gick då på läroverket i Sollefteå, men kom hem varje helg. Så spännande, när den lilla öppningen mellan
vapenhuset och lillkyrkan hittades, nischer och hyllor knackades fram, altaret befriades från sin pråliga
förgyllning, golvet togs upp…
     Det finns massor att berätta från gamla Boteå, men inte plats på denna sida. För egen del försöker
jag att ordna upp gamla bilder och skriva ner minnen kring dem. (Glöm inte att jag har efterlyst
minnen från kyrkskolan)
     Ännu efter över 40 år i Skåne reagerar jag på om någon säger att jag är ”från Norr-
land”. Har någon hört en skåning komma från Götaland eller en stockholmare komma
från Svealand? En sommarstuga kan man ha i Skåne eller Dalarna t ex. Men har man
en stuga ovanför Gävle, så heter det Norrland ända upp till Abisko. Jag är stolt över

att kunna säga att jag
är från Boteå i Ång-
ermanland och det
finns alltid kvar i mig.


