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William Nottberg trivs med att
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Flyktingfamiljer
på gång till Boteå

Kommunens integrationshandlägSIDAN 3
gare besökte Boteå.
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Kalknäselever får
lära sig god smak

Laila Lindholm lär ut god smak
på Kalknäs skola.
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Beslutet, om att Kalknäs skola skulle
Nu är stämningen på topp igen, bland elever och per- få bli kvar, väckte stor glädje bland
sonal på Kalknäs skola, och hela Boteå kan nu dra en skolans elever. Nu får de arbetsro och
lättnadens suck. Kommunen har nämligen, tacksamt nog, kan nu istället koncentrera sig på unbeslutat att skjuta skolnedläggningen på framtiden.
dervisningen.
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Jan Röhlander är kommunens näSIDAN 8
ringslivssamordnare.
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Experten tror på
Boteås framtid

SIDAN 6

V

älkommen att ta del av ännu
ett nummer av Botebladet!
Jag hoppas att Du hittar något
läsvärt i det. Tyvärr blir det inget Botekryss den här gången p g a datorkrångel. Däremot återkommer reportageserien Gamla Hus i Boteå, tack
vare Kerstin Sjögenbo, efter några år
i malpåse. Bra jobbat, Kerstin, och
tack!
En viss domedagsstämning präglade förra numret. Detta nummer är
istället fyllt med glädje och tacksamhet. Detta givetvis tack vare att de
mörka nedläggningsmolnen, över Kalknäs skola, har skingrats. Många goda
krafter har samverkat och de flesta
av oss känner givetvis tacksamhet
idag. Vi på Filadelfia har, som sig bör,
knäppt våra händer och tackat Jesus
för bönesvaret. Han har säkert inget
emot om fler gör det.
Jag är också tacksam för alla fina
bidrag, som kommit in, till det här numret. Tack även för att Ni har varit ute
i god tid med Era bidrag, det har underlättat arbetet avsevärt för mig som
redaktör!
Fortsätt gärna att tipsa redaktionen om sånt som är på gång, och precis som tidigare kan Ni låna 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 texter måste vara inne minst en vecka innan pressstopp.
Hör även av Er, till någon av oss i
redaktionen, om de ev satsningar som
kan vara på gång till vintern. Redaktionen kan Ni nå på nedanstående
telefonnummer eller genom att maila
till
botebladet@ronestar.nu
Nästa nummer av Botebladet
kommer ut vecka 12-13 och sträcker sig maj månad ut.
Ha nu, ni alla fina och trevliga Boteåbor, en riktigt skön och välsignelserik jul (bjud gärna in Honom som är
julens verkliga mening) och vinter och
väl mött på alla de spännande och intressanta satsningar som bygden har
att erbjuda!
Rolf Ronestjärna, chefredaktör
Kontakta gärna oss i redaktionen:
Rolf Ronestjärna 0612-601 21
Erik Sundberg 0612-603 05
Maria Johansson 0620-321 82
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PRESSTOPP
NÄSTA BOTEBLAD
fredagen den 14/3 2008
Notera detta datum
i Din planering!
Hur man blir en Botebo?
an kan alltid fundera på hur man bär sig åt för att
komma in i den gemenskap som finns på en ort, när
man är nyinflyttad. Vi har nu bott i Boteå i drygt tretton år, men känner oss emellanåt som nyinflyttade. När man
tänker tillbaka, så blev vi otroligt väl omhändertagna när vi
kom hit. Det gick inte speciellt lång tid förrän jag var invald i
Konsumföreningen och Nilla och jag blev inblandade i sportlovslägret på Gålsjö Bruk. Att min dotter Elin gick på Kalknäs gjorde också sitt till.
Men den stora inkörsporten var nog trots allt Internet, nu
tror någon att vi mötte folk på nätet. Så var det inte, att mötas på nätet är senare tiders påfund. Det jag menar är att
något år efter vi flyttat hit, så skulle alla ha Internetanslutning
och tidningarna var fulla med erbjudanden, som ”köper ni bara
vår produkt så är ni ute på nätet inom tio minuter”. Som ni
kommer ihåg så var det inte riktigt så enkelt. Jag tillbringade
de flesta av jul- och mellandagarna det året hemma hos folk i
Botebygden, som fått eller gett sig själva en Internetuppkoppling i julklapp. Detta blev ett sätt att lära känna folk som
man inte hade någon naturlig koppling till. Många av dessa har
jag fortsatt att ”supporta” under de år som gått.
Det som fascinerade mig, när jag flyttade hit, var att folk
var så öppna och välkomnande och av Jante såg man inte mycket
till. Jag tror att förklaringen finns i att de flesta, eller i alla
fall väldigt många Botebor är relativt sett nyinflyttade. I mina
hemtrakter i Anundsjö var man utböling i flera generationer.
Som ett exempel var min far, som flyttat in från ”stan” i slutet
på 40-talet, utböling i byn hela sitt liv, till dess det vid en genomgång av bykistan 1977 framkom att han var den nionde
och min mor åttonde generationen i rakt nedstigande led i byn
och de mest ”äkta” invånarna. De hann aldrig uppleva detta i
livet, men jag tror de skrattar gott åt det i sin himmel.
Jag inbillar mig att det är nyttigt ibland att tänka tillbaka
på tiden när man var nyinflyttad och inte hade en susning om
vad ens grannar hette eller vad de sysslade med, man får en
betydligt ödmjukare syn på sin omvärld på det sättet. Förhoppningsvis så blir man också en bättre Botebo. Ibland, i mina djupa stunder, tycker
jag synd om mina vänner och bekanta som
bor på annan ort och som aldrig får uppleva allt som finns i Boteå. Det finns naturligtvis en enkel lösning på problemet och
det är ju att flytta hit, än finns det utrymme för några till.

M

Sören Sjöberg
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Kommunens integrationshandläggare Cejko Kahteran omgiven av Claire Sjölander, Laila Lindholm, Cecilia Sundström och Lennart Johansson från Boteå Utvecklingsgrupp.

Kommunen kan vara intresserad
av att placera flyktingar i Boteå
De 80-100 flyktingar som varje år tas emot i Sollefteå behöver fadderfamiljer

I

dag finns ungefär 200 personer, inom Sollefteå kommun, som är av utländsk härkomst. Runt 170
av dessa är flyktingar. Kommunen har idag ett avtal med Staten att ta emot ca 80-100 flyktingar
per år och även att ta ansvar för dem under de första två åren.
Till en början brukar de nyanlända flyktingarna känna en närmast euforisk känsla över att vara på
plats i sitt nya hemland. Efter en tid händer det dock ofta att det förflutna, med ibland oerhört traumatiska
upplevelser och minnen, hinner ikapp dem, vilket kan visa sig bli svårt att bearbeta på egen hand. Kommunen har dock både resurser och kompetens för detta. Många flyktingar har t ex tvingats att överge ett
socialt sammanhang med mycket släktingar och vänner. På plats, i det nya hemlandet, har man en mycket begränsad kontakt med s k vanliga människor. Det finns därför ett stort behov av kontaktfamiljer.
Tisdagen den 20:e november hölls ett möte med Cejko Kahteran, integrationshandläggare på kommunen, på Kalknäs skola. Boteå Utvecklingsgrupp (BUG) var initiativtagare till mötet. Lennart Johansson, från Boteåparlamentet, inledde med att berätta att BUG bl a vill undersöka vilka möjligheter
det finns att få flyktingfamiljer placerade i Boteå. Just nu finns nämligen ett 15-tal lediga hus i Boteå.
Cejko Kahteran svarade att det inte borde vara helt omöjligt att få det, men att kontakter med flyktingfamiljer först bör upprättas. Som ett led i detta kommer därför en internationell dag att arrangeras i Boteå lördagen den 12:e januari (se separat annons).
av Rolf Ronestjärna
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Lyssna gärna till en radiointervju med Cejko Kahteran på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm

Cejko Kahteran, kommunens integrationshandläggare, har ett stort hjärta för alla flyktingar.
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Eleverna på Kalknäs skola är idag jublande glada över att deras kära skola tillsvidare blir kvar.

Kalknäs skola tillsvidare räddad
- Nu gäller det att jobba vidare
Kommunens positiva besked till Kalknäs skola får en hel bygd att andas ut
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Jörgen Strindlund: -Jag är Laila Lindholm:- Toppen! Gun Asplund: - Det känns Ulla Assergård: - Framti- Kristina Strand: -Topverkligen glad på allas Nu är det bara att mata på jättebra! Det här ett beslut den ser ljus ut! Vi har idag penbra! Det fanns inget
vägnar!
och jobba vidare för skolan! som berör hela bygden.
åtta tvååringar på dagis. annat alternativ.
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U

nder det sista halvåret har Boteåborna
verkligen kastats mellan hopp och förtvivlan, med anledning av det nedläggningshot som har funnits när det gäller Kalknäs
skola. Många personer har, under de gångna månaderna, lagt ned mycket tid och kraft på att arbeta för att skolan ska bli kvar och många har
engagerat sig och brytt sig på olika sätt.
Nu har äntligen kommunens politiker fattat ett
beslut för samtliga skolor inom kommunen. Ett
beslut som innebär att Kalknäs skola blir kvar
ytterligare några år. Givetvis var detta ett mycket
glädjande beslut för hela bygden och allra helst
för alla dem som varit med och kämpat för sko- Anton Bergman och Joakim Strandberg är idag mycket nöjda.

Alice Gjerswold -Det är
gott om plats på Kalknäs
ochsåharvijättebralärare!

Veera Peippo:-Det är bra!
Annars hade jag fått åka
till stan.

Det är endast periodvila i arbetet för Kalknäs skolas överlevnad och framtid.
lans överlevnad. Undertecknad vill passa på och tacka alla er som gjort någon
form av insats för Kalknäs skola under det här turbulenta halvåret.
Jörgen Strindlund, som är platschef på Kalknäs skola, är idag oerhört glad
på personalens, elevernas, föräldrarnas och hela bygdens vägnar att skolan nu
får vara kvar. ”Nu gäller det att jobba vidare för att lyckas få ett ökat elevunderlag”, säger han. Bl a kommer skolan att ta fram ett reklamblad för att visa
upp sig och allt bra som den har att erbjuda eventuella barnfamiljer som kanske
funderar på att lämna stadens jäkt och istället slå sig ned i vackra och lugna Boteå.
För vad de flesta är ense om, är nämligen att arbetet för Kalknäs skolas
överlevnad och framtid ingalunda kan anses vara i hamn. Det är egentligen nu
som det verkliga arbetet tar sin början. Det är från och med nu som skolans och
bygdens hela framtid skapas. Det är vi själva som är framtiden och vi har allesammans möjligheter att kunna påverka den.
av Rolf Ronestjärna

Mikael Norberg: -Det är
bra! Kalknäs är en fin skola med lite klotter.

Alice Svensson: -Jätteroligt! Nu får jag bli kvar
på skolan upp till 6:an.

Platschef Jörgen Strindlund och rektor Agneta Svedin är idag oerhört lättade.

Juliette Nordén: -Det är
så roligt här! Nu slipper
jag åka till Nipan.
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Dennis Olsson: -Skolan är
så fin, så det är jättebra
att den inte läggs ner!
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Bl a Stefan Andersson och Inga-Lena Bodin fanns på plats för att lyssna till vad Håkan Ågren hade att säga.

Länsstyrelsen vill förvandla
Boteå till ett turistparadis
Förhoppningar finns om framtida massinvasion av tyskar och holländare

J

Inga-Lena Bodin har skissat på lite olika turistpaket som det kan komma att handla om. Givetvis
kan paketen kompletteras eller kombineras efter eget önskemål. Alla som är intresserade av att
delta med fler aktiviteter, kan höra av sig till IngaLena Bodin på 0612 - 602 71 eller 076 - 845 67 15.
1. Fiske/Hälsa (Butik Sköna Rum)
2. Fiske/Äventyr (Gålsjö Vildmark & Äventyr)
3. Fiske/Kultur (Anna-Dea & Henry Sundin)
4. Fiske/Shopping (Frivillig stadsguide)
5. Fiske/Hästskötsel/Ridning/Körning med
häst/Westernridning (Valla Ranch)
6. Fiske/Bo på lantgård (Inga & Sigge Bodin)
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ust nu genomför Länsstyrelsen i Västernorrland en förstudie, som syftar till att utveckla turistnäringen i Västernorrland.
Tanken är att förstudien ska resultera i ett EU
mål-2 projekt. Fokuset ligger på den rika och
outnyttjade tillgången av fiskevatten, som finns
inom länet, och att det samtidigt finns en stor
efterfrågan på speciellt aborre- och gäddfiske
från framför allt länder som Tyskland och Holland.
Målsättningen med förstudien är att få fram
engagerade fisketurismentrepenörer och att hjälpa dem att kunna marknadsföra sportfiskemöjligheterna inom länet och likaså kunna bygga

Många intressanta tankar och idéer lyftes fram på informationsträffen i Butik Sköna Rum.
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upp en kapacitet för att kunna ta emot många besökare. Givetvis kommer detta även att få en stor påverkan på själva turistnäringen inom länet, eftersom besökarna även kommer att behöva bo och äta
nånstans. För Boteås räkning är det kanske först och främst Gålsjö Bruk, Bettans Konferenscenter,
Gålsjö Vildmark & Äventyr, Högforsåns Intresseförening och Handlar´n som man spontant tänker
ska kunna komma att beröras av detta. Men samtidigt finns det ju betydligt fler beröringspunkter och
möjligheter för de företag och föreningar i bygden som har lite fantasi och är beredda att tänka större.
Hur som helst, skulle det kunna innebära ett rejält lyft för bygden och samtidigt vara ett ytterligare led i
vår önskan att profilera och utveckla vår kära bygd ytterligare.
På torsdagskvällen, den 8:e november, hölls ett mycket intressant informationsmöte i Butik Sköna
Rum i Undrom, när Håkan Ågren kom och berättade om det tänkta projektet. Mötet präglades av
framtidstro och en hel del spännande tankar och idéer fördes fram. Botebladet lär få anledning att återkomma i ämnet, för ytterligare ett möte är nämligen inplanerat till nån gång i slutet av januari. Förhoppningsvis visar Boteåborna då ett ännu större intresse för denna fantastiska öppning och möjlighet som
dykt upp för Boteåbygden.
av Rolf Ronestjärna
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Lyssna gärna till en radiointervju med Håkan Ågren på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm

Anders Bodin, Jan Röhlander och Lennart Johansson uppmanar Boteåborna att komma in med projektförslag.

Boteåparlamentet efterlyser
ytterligare projektförslag
Bygdeutveckling i Boteå siktar in sig på en positiv framtid för Boteåbygden

E

n tanke som väckts som ett led i att utveckla bygden, och därigenom bidra till att skapa underlag
för Kalknäs skola och Handlar´n, är någon form av projekt. Under hösten har vi bland annat
träffat näringslivssamordnare, Jan Röhlander på Sollefteå Kommun, ett antal gånger. Det visar sig att det, inom ramen för landsbygdsutveckling, finns alternativa program. Nyckelordet är TILLVÄXT, att skapa varaktig sysselsättning.
För att gå vidare krävs en konkret projektidé med substans och målsättningar. Utifrån en sådan kan
det då bli aktuellt att anställa en projektledare i Boteåområdet. Finns det fler projektidéer, är det inget
som hindrar att fler projekt startas. Har Du/Ni tankar och idéer kring detta, hör av Er till oss!
Lennart Johansson, tel: 0620-321 82

Anders Bodin, tel: 0612-603 33
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Näringslivssamordnare Jan Röhlander visar tummen upp för Boteå och dess framtid.

Kommunens näringslivssamordnare tror på Boteå
Boteås möjligheter till en positiv trend när det gäller företagsamhet och skola
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U

nder hösten har den nyskapade grupp som arbetar för Boteås framtid, Boteå Utvecklingsgrupp (BUG), haft täta kontakter med kommunens folkvalda och diverse kommunanställda.
Bl a har man träffat och, enligt egen utsago, låtit sig inspireras av kommunens näringslivssamordnare Jan Röhlander. Och det kan väl aldrig vara fel att låta sig bli inspirerad, så jag ringde själv upp
denne, så omtalade person, i Filadelfias direktsända närradioprogram den 6:e november och fick mig
en mycket intressant pratstund med honom.
Det märks genast att Jan ser väldigt positivt på Boteå. Han anser t ex att Boteå, med sin vackra
natur och dess närhet till älven, har ett väldigt bra läge, för att inte tala om närheten till både flygplatsen
och den framtida Botniabanan. Vilket innebär att pendlingsmöjligheterna till t ex Stockholm är väldigt
goda. ”Det är en av dom bättre platserna i Sollefteå kommun, ur den aspekten”, tycker han.
Men hur kan man då uppmuntra t ex Boteå inför framtiden, så att utvecklingen går framåt istället för
bakåt? Boteås stora möjlighet och tillgång är, enligt Jan Röhlander, den kraft som finns i människorna
som bor i Boteå. ”Människorna är själva utgångspunkten för allt det arbete som kan göras och enligt mitt perspektiv finns kraften
hos människorna som bor på platsen. Det
finns många fina exempel på, små som stora,
platser där man har åstadkommit fantastiska
saker på den plats där man befinner sej. Alltifrån ishotellet i Jukkasjärvi till Dalhallabrottet i Rättvik”, konstaterar han.
Jan Röhlander berättar att han är mäkta imponerad över de människor som han träffat vid
sina besök i Boteå. I Boteå har man nämligen Vid det här laget hittar Jan Röhlander till Boteå utan karta.

lyckats vända tankarna, på att skolan ska försvinna, till att hur man istället ska göra för att kunna få
behålla skolan, genom att bl a försöka påverka skolans elevantal via t ex inflyttning till bygden. ”Det
tycker jag att man har tagit tag i på ett kreativt och föredömligt sätt!”
Alla människor, i en bygd, kan vara med och påverka dess framtid på ett positivt sätt, genom de olika kontakter som man själv har. PMF (Prata Med Folk) är, enligt Jan Röhlander, kanske den allra
bästa metoden till att både få folk att vilja flytta till en bygd och att få nya företag att vilja etablera sig på
en plats. En bygd kan inte få bättre reklam än när de som bor där talar positivt om sin bygd och om t ex
sin skola. Säkert är det en hel del av byns nuvarande invånare som lockats dit av vänner och bekantas
lovord. ”Ibland har vi dock lättare att hänga på det negativa istället för att stå för det positiva”,
menar han. Alla bybor har en jätteviktig roll i att profilera och marknadsföra bygden och alla måste känna ett ansvar och ett engagemang. Ser man t ex en nykomling stå och klia sig i huvudet, över en karta, så
ska man naturligtvis gå fram och erbjuda sig att hjälpa till. För det är kanske det som denne tillfällige besökare kommer att minnas bäst ifrån sitt besök i byn och som han också kommer att föra vidare till
andra. Det är sånt som vi själva minns när vi har varit ute och rest. Eller nåt så enkelt som att heja på den
man möter eller att t ex hjälpa någon att bära ut matkassarna till bilen. ”Man vet aldrig vem det är man
hjälper och vem som man pratar med”, säger Jan. Det kan vara en företagare, som är på väg att
etablera sig i bygden, eller en barnfamilj som funderar på att flytta in. ”Det är upp till varje enskild
invånare att ta det här egna ansvaret. Man möter människor varje dag och man bör tänka på
vad man kan göra för att göra världen trevligare för både dom och en själv”, säger han vidare.
Jan Röhlander anser också att när man har fått ett positiv besked, om att ens skola blir kvar, att det
då är viktigt att man inte slår sig till ro och tänker att man har sitt på det torra för ytterligare några år framåt. Det gäller det istället att tar vara på den frist man har fått och att man fortsätter att arbeta för skolans framtid, så att man inte behöver befinna sig i riskzonen när det blir tal om skolnedläggningar nästa
gång. ”Det är viktigt att man tar vara på den andningspaus som man har fått — och det verkar
det som om ni tänker göra i Boteå.” ”Det går inte att sitta och vänta på att nån annan ska ta tag
i saker och ting, utan man måste göra det lilla själv”, fortsätter han. Men om man nu inte har tid eller ork att själv engagera sig, så kan man istället stötta och uppmuntra de s k eldsjälar, som arbetar för
bygdens bästa, så att deras engagemang inte slocknar, hälsar näringslivssamordnare Jan Röhlander avslutningsvis.
av Rolf Ronestjärna
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Lyssna gärna till radiointervjun med Jan Röhlander på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm

Jan Röhlander kan konstatera att han, sedan förra numret av Botebladet, nu är ett känt ansikte i Boteå.
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Laila Lindholm håller ett vakande öga på Frida Åslund, Tony Vedin och Markus Glanmark.

Kalknäseleverna har god smak
Eleverna på Kalknäs skola utvecklar god smak genom Saperemetoden

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

I

höst har en nygammal undervisningsform introducerats på Kalknäs skola, nämligen den
s k Saperemetoden. Sapere är latin och betyder smaka och förstå. Metoden går ut på att
eleverna ska lära känna mat med alla sina fem
sinnen. ”Alla fem sinnena används ju när man
äter, fastän man inte alltid tänker på det”,
berättar kökstanten Laila Lindholm i Filadelfias
direktsända närradioprogram den 2:a oktober.
Via Saperemetoden får eleverna lära sig att
reflektera och upptäcka sina sinnen och genom
att lära sig uppfatta doft och smak bättre, blir de
mer medvetna om vad de stoppar i sig. Detta
innebär att de samtidigt får lättare att sätta ord Stig-Ove Andersson undervisar eleverna via Saperemetoden.
på sina smakupplevelser. Metoden kommer bl a
in i ämnena hemkunskap, svenska och geografi.

Saperemetoden enligt www.sapere.se
 Att flera sinnen i kombination måste användas
för att kunna göra en riktig bedömning av livsmedel
och maträtter.
 Att det man äter och dricker i kombination har
betydelse för smakupplevelsen.
 Att ge kunskap om hur luktsinnet, synen, hörseln
och känselsinnet är uppbyggda och hur det fungerar.
 Att ge kunskap om hur produkter och miljö påverkar upplevelsen.
 Att ge inspiration och skapa referensramar för att
undersöka vad och hur man äter i andra kulturer.
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av Rolf Ronestjärna
Lyssna gärna till radiointervjun med Laila Lindholm
på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm

Anton Bergman provsmakar försiktigt anrättningen.
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Sånggruppen Romeo & Julia Kören bjöd Kalknäs skola på en rolig och välljudande föreställning.

Eleverna på Kalknäs skola bjöds
på en proffsig föreställning
Rikskänd sånggrupp från Dramaten i Stockholm gästade Boteå i oktober
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D

en 16:e oktober hade Kalknäs skola storfrämmande, då fem medlemmar av den rikskända
vokalensemblen Romeo & Julia Kören kom på besök. Kören, som funnits sedan 1991 och
som samarbetar med Dramaten i Stockholm, har bl a gjort sig känd genom att uppträda på
Nobelfesten vid några tillfällen. Vid det aktuella tillfället befann de sig på turné i Västernorrland och
gjorde bl a ett uppskattat nedslag i Undrom.
Trots att föreställningen till största del bestod av
gammal renässans- och barockmusik, på franska
och engelska, lyckades körmedlemmarna ändå att
kommunicera med Kalknäseleverna på ett beundransvärt sätt. Genom diverse dråpliga situationer, med
många komiska inslag, fick de både elever och lärare
att brista ut i förtjusta skratt. Det var en högtidsstund
för alla närvarande!
av Rolf Ronestjärna Gymnastiksalen var fylld av förväntansfulla elever.

Majoriteten av sångerna framfördes på franska. Vokalensemblen fick eleverna att brista ut i skratt.
11

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Gun Asplund, som är uppskattad av både elever och lärare, är en av Kalknäs skolas trotjänare.

Gun Asplund är en av Boteås
verkliga vardagshjältar
Under mer än 20 års tid har Gun fått vara ett stort stöd för eleverna på Kalknäs skola

12

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

A

tt Kalknäs skola har en mycket fin och kompetent personal torde inte vara någon nyhet för
någon. Ibland är det dock lätt att man glömmer bort att personalen inte enbart består av lärare
och kökspersonal. En person i personalen, som kanske lätt hamnar i skymundan trots att hon
är den som har jobbat allra längst på Kalknäs skola, är lokalvårdaren Gun Asplund. Gun har nämligen
varit anställd på skolan sedan 1986. Tidigare
hade hon varit hemma och tagit hand om de egna
barnen och därefter jobbat extra inom hemtjänsten. ”Jag trodde aldrig att jag skulle bli
kvar så här länge på skolan. Men åren har
rullat på och jag har trivts så oerhört bra”,
berättar Gun och konstaterar vidare att hon under åren har lärt känna många trevliga människor och att hon trivts och kommit bra överens
med alla. ”Personalen på skolan är så jättefin och lätt att ha att göra med”, tillägger hon
med eftertryck.
När Gun började på Kalknäs skola, bestod
personalen, förutom Gun själv, av Nils-Olov Sedan Blåklockans Förskola flyttade till Kalknäs
Nilsson, Carina Ingvarsson och Elisabeth skola 2004 har Gun en 75%-ig anställning på skolan.
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Nottberg. I köket, som låg i nuvarande Botatonhuset, jobbade Gretel Altin.
Gun berättar att skolan har genomgått stora och radikala förändringar under de dryga tjugo år som
hon har haft den som sin dagliga arbetsplats. Största förändringen var givetvis när skolan byggdes till
och renoverades under 1991. I samband med att den nya skolan invigdes i januari 1992 förändrades
även Guns städuppgifter en del. Övergången till de större lokalerna innebar att Gun kom att övergå, från
att jobba halvtid, till att jobba fem timmar per dag. Något som hon givetvis inte sörjde över, eftersom det
innebar att hon fick ännu mer tid tillsammans med sina kära elever på skolan. ”Jag älskar barnen och
det är för deras skull som jag är här”, säger hon. För är det nånting som hon verkligen uppskattar,
och har uppskattat med sitt jobb, så är det den dagliga och nära kontakten med skolans elever. ”Det är
barnen som gör att det är så mysigt och roligt att jobba på skolan och jag hade aldrig blivit kvar
här om det inte hade varit för dom”, säger Gun. ”Skolan har verkligen varit mitt andra hem!”,
konstaterar hon vidare. Titt som tätt brukar hon få ställa upp och hjälpa de yngre eleverna, med att t ex
ta på skor, knyta skridskor och dra upp blixtlås. ”Barnen gör inte skillnad på mej och lärarna och
det känns jättebra! Jag vill vara Gun och inte den där städerskan eller lokalvårdaren”, säger
hon. Under åren har Gun, med lärarnas tillåtelse, även fått agera reservmamma åt en hel del elever, som
sökt sig till henne för kontakt och samtal. Dessa stunder har fått betyda nåt alldeles speciellt för henne.
Något som Gun också tycker är positivt, är just detta att hon har möjlighet att äta lunch tillsammans med
eleverna, något som hon misstänker är ganska unikt när det gäller lokalvårdare på skolor.
Skolans nystart 1992, innebar också ytterligare en förändring för Gun. Hon gick nämligen från att
vara en ganska anonym person, som mestadels höll sig i bakgrunden, till att bli en fullvärdig medlem i
skolans personalstyrka. ”Sen dess har jag också alltid känt mej delaktig i personalstyrkan”, berättar hon. Detta var, enligt Gun, till stor del den nye idrottsläraren Mikael Sundells förtjänst, som bl a
stöttade Gun och höjde hennes status på skolan, vilket bl a kom att innebära att både lärare och elever
tillsammans började ta ett ännu större ansvar för skolans miljö och vård. Något som, i sin tur, har inneburit att skolan idag, trots 15 år på nacken, fortfarande är väldigt fin och välskött.
I våras drog mörka och dystra ovädersmoln in över Boteå, i form av nedläggningshot över Kalknäs
skola. Detta hot tog hårt på Gun och under våren och sommaren har hon deppat stort över detta.
”Skolan är helt underbar och därför vill man ju att den ska få bli kvar. Den är ju också själva
hjärtat i byn!”, säger Gun med tårar i ögonen och säger avslutningsvis: ”Jag skäms inte över mitt
jobb, utan jag tycker att det är helt underbart. Därför hoppas jag att jag kan få vara kvar här
ända till pensionen.”
av Rolf Ronestjärna

Gun Asplund tycker att det är jätteroligt att gå till sitt jobb på Kalknäs skola och få möta alla
fina elever. De få gånger hon har varit borta, har det känts som om någonting har fattats henne.
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Dagbarnvårdare Ylva Styrman omgiven av barnen Alexzander, Kajsa, Liam, Vilde, Elin och Leo.

Barnen stortrivs hos barndagvårdare Ylva Styrman i Björkå
Björkåbon Ylva Styrman är Boteås ände och siste dagbarnvårdare

I
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sju år har Ylva Styrman jobbat som dagbarnvårdare inom Sollefteå kommun. Som kuriosa kan
man konstatera att hon faktiskt har haft kommunen som arbetsgivare i hela 26 år. Som dagbarnvårdare har hon, under alla år, hållit till hemma i huset i Björkå.
Idag har Ylva en barngrupp på sex barn, vilket är ett ganska normalt antal, bestående av fyra pojkar

Stefan Strandberg lotsade hemtamt runt barnen bland folk och fä på Kvickrotens Lantgård i Strinne.
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och två flickor i åldrarna 2-5 år. Ett barn kommer
från Björkå, två från Undrom, ett från Tybränn
och dessutom två från Holm. Det första barnet
anländer redan 07.15 på morgonen och den sista
brukar åka hem ca 17.30.
Eftersom Ylva har 40 timmars arbetsvecka innebär det att barnen även tillbringar en dag i veckan på Blåklockans Förskola i Undrom. Detta
samarbete är nytt sedan hösten 06. Tidigare fanns
det två dagbarnvårdare i Björkå. Idag är dock
Ylva den enda barndagvårdaren i hela Boteå.
Ylva berättar att barnen gillar att vara ute och
leka, mycket beroende på att hennes och sambon Stefan Strandbergs tomt lämpar sig så ypperligt för utomhusaktiviteter. Ylva och Stefan har
bl a fyra får, som barnen tycker om att pyssla om,
och det finns även en kanin, som barnen älskar
Kvickrotens egen väckarklocka hade varit uppe sen ottan.
att prata med varje dag.
När vädret är dåligt får barnen vara inne och
då byggs det kojor, byggs pussel, ritas och bakas
med trolldeg. När de yngre barnen sover middag
får de större barnen möjlighet att göra lite mer
vuxna saker, t ex baka eller göra lingonsylt. För
givetvis har det blivit en del lingonplockning i höst.
Då och då far man iväg på studiebesök. Vid
nåt tillfälle har man t ex varit till Junsele djurpark.
Vid sådana tillfällen krävs det dock att föräldrar
kan ställa upp och skjutsa. När Botebladets barnreporter stämmer träff för besök, så bestämmer
man att träffas på Kvickrotens Lantgård i Strinne.
Besöket på Kvickroten går verkligen hem hos
barnen och de är mäkta förtjusta över mötet med
alla de djur som huserar på lantgården.
av Rolf Ronestjärna O, så spännande det var att få ge kossa mu en liten klapp.

Besöket på Kvickrotens lantgård var till stor glädje för både gäster och värdar och ung som gammal.
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Bengt Näsholm

Arlomsbon Bengt Näsholm
har alltid tyckt om att arbeta
I detta nummer av Botebladet möter vi Bengt Näsholm från Arlom

I

drygt 60 år har Bengt Näsholm haft sin hemvist i Boteå. Han föddes dock 1936 i Hornö, dryga
stenkastet ifrån nuvarande Högakustenbron, som nummer två i en syskonskara av tre. Vid den
tiden arbetade Bengts pappa som sprängare, vid olika vägarbeten, och hans mamma var, precis
som de flesta kvinnor på den tiden, hemma och tog hand om
FEM SNABBA FRÅGOR:
familj och hushåll.
När Bengt var ungefär nio år gammal köpte föräldrarna ett Mitt älsklingsplagg:
- Jogging- & fritidskläder
Sån är jag:
- Positiv och glad
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Tre föremål jag skulle ta med
mig till en öde ö:
- Mina tre boulekulor

Arlomsbon Bengt Näsholm är en trogen läsare av Botebladet.
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Jag blir glad när:
- Jag träffar min familj och mina
bekanta
Någon jag gärna vill träffa:
- Min pappa - han dog när han
bara var 51 år gammal
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litet torp uppe i Boteå, närmare bestämt i Högfors. På gården hade man lite
kor och grisar. ”Så det var inga problem med fritidssysselsättningen”,
minns Bengt och flinar. Nej, från tidiga år fick han och syskonen lära sig att
hjälpa till hemma, bl a med slåttern. På den tiden var det noga att inget fick
förfaras, utan allt skulle tas om hand.
I tonåren började han spela fotboll i Offers IF och sedermera övergick han att spela för Undroms IF. Bengt visar lite gamla tidningsurklipp från den tiden och den stadige backen Bengt känns lätt
igen på lagbilden. Sitt idrottsintresse har han behållit under åren
och han har med stort intresse följt både sina barns och barnbarns framfarter på fotbollsplanen. Speciellt barnbarnet Daniel Näsholm har det ju gått extra bra för och Bengt berättar
att det blev täta resor, tillsammans med sonen Karl-Erik, ned
till Sundsvall under Giffarnas förra allsvenska sejour, för att
titta på Daniel. Idag är det dock mest friidrott och ishockey
som lockar och då och då blir det en och annan resa tilll Örnsköldsvik för att titta på Modo Hockeys hemmamatcher.
Fram till årskurs sex gick Bengt i Offers skola och i sjuan
fick han gå i Grilloms skola. Efter avslutad skolgång fick Bengt
jobb på samma ställe som pappan jobbade, nämligen hos Björkå AB. Inledningsvis handlade det mest om planteringsarbete, men
efter något år fick han även börja att hugga. På vintern högg man och på
sommaren flottade man. ”Det var ett tungt jobb att vara i skogen.
Det fanns ju inga motorsågar på den tiden, utan bara svansen”,
minns Bengt. På vintern var det kallt och det fanns dessutom inga rastkurer på den tiden, som man har idag, utan man fick istället göra upp eld när
man behövde värma sig. Sammanlagt blev han kvar nio år hos Björkå AB.
Därefter fick Bengt, tack vare en morbror till honom, jobb hos Olle Altins Åkeri i Undrom. Till en början lastade han mjölkkrukor på mjölkbilen, men efter nåt år tog han trafikkort och började då själv köra mjölkbilen. Vissa kvällar körde han även timmerbil. Efter ca fem år övergick
Bengt till att köra åt Per-Olof Söderholms Åkeri i Frök. Mestadels handlade det om gruskörning på sommaren och och virkeskörning på vintern.
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forts. nästa sida

Bengt Näsholm, som har bott i Boteå i drygt 60 år, har trivts bra med både bygden och dess invånare.
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Efter ytterligare fem år erbjöds han att köpa en av sin arbetsgivares lastbilar och Bengt var inte sen
att nappa på det erbjudandet. Året var 1969 och Bengt stod plötsligt som egen företagare med ett eget
åkeri. Men det var inte alldeles lätt att få verksamheten att gå runt och efter diverse turer bestämde sig
därför Bengt för att avyttra företaget. Året var 1972 och Bengt fick omedelbart jobb på den nystartade
mattfabriken i Nyland. Efter något år hade han avancerat till arbetsledare. På mattfabriken blev Bengt
kvar i ca tio år, då han och en arbetskamrat bestämde sig för att starta egen mattillverkning, eftersom
mattfabriken i Nyland, så sakteliga, började hänga på gärdsgår´n.
Året var 1982 när Bejo Väveri, för första gången, slog upp dörrarna. Men efter bara två år tvingades man dock att upphöra med mattillverkningen, mycket beroende på att företagets materialleverantör,
trots heligt löfte i samband med Bejos företagsstart, inte längre kunde leverera. Bengt och hans kompanjon startade då istället en mattbutik i Nyland, men efter ett år fick även den läggas ned p g a bristande
kundunderlag.
Vi skriver 1985 och Bengt var åter tillbaka i lastbilshytten, nu för företaget E-frakt i Sollefteå. Där
jobbade han fram till 1988, då han blev långtidssjukskriven för diskbråck, som en följd av alla år av
både tunga lyft och mycket stillasittande i olika lastbilar. Trots operation blev dock Bengt inte bättre,
utan kom att besväras av ständig värk. Försäkringskassan propsade snart på att ge honom sjukpension, något som Bengt till en början bestämt motsade sig. ”Jag har alltid tyckt att det är roligt att
jobba, så det ville jag absolut inte”, poängterar han. Men till sist lät han sig ändå övertalas. Omställningen var svår men, som med det mesta, så vänjer man sig.
Bengt har, från ett tidigare äktenskap, sönerna Karl-Erik och Bengt-Erik. 1991 slog han och Gun
Hellström ihop sina påsar och två år senare anlände dottern Therese. Familjen består, sedan tio år tillbaka, av ytterligare en familjemedlem, nämligen blandrashunden Myran. ”Myran måste vara världens snällaste hund!”, menar Bengt. Med Myran tar Bengt, och ibland även Gun, dagliga långpromenader.
Förr tyckte Bengt om att fiska, men efter Tjernobylkatastrofen försvann det mesta av det intresset.
Nu är det istället boulespelandet som står högst på Bengts intresselista och sedan tre år tillbaka är han
medlem i Nipstadens Bouleklubb i Sollefteå. Han är också ivrigt engagerad i, den relativt färska föreningen, Sollefteå/Kramfors Spelmansvänner, där han sitter med i styrelsen och är dess sekreterare.
Bengt trivs mycket bra med livet och framför allt trivs han med att bo och verka i Boteå.
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av Rolf Ronestjärna

Bengt Näsholm, och sambon Gun Hellström, har det väldigt bra i sitt lilla trevliga hus i Arlom.
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BOTEÅPARLAMENTET

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 annans
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:
Botebladet, c/o Karin Ronestjärna, Kalknäsvägen 9, 881 95 Undrom
Boteåparlamentets Bankgironummer är 5548-6377

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 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

Ett varmt tack till de privatpersoner och föreningar som har gett ett ekonomiskt bidrag till Botebladet under det år som ligger bakom! Tidningens ekonomi behöver ständig påfyllning.

Ta vara på möjligheten att hålla Dig ajour med vad som händer i bygden och i Parlamentet
via Parlamentets hemsida. Där har Du även möjlighet att annonsera Ditt evenemang. Gå
till sidan via http://www.botebygden.com/ och klicka på länken Byalaget.

Hör av Dig till Boteåparlamentet, om Du känner till nåt
hus som är till salu eller står tomt. Det finns nämligen folk
som söker hus. Dessutom finns det möjlighet att hitta och
annonsera ut hus via Boteåparlamentets hemsida.
Kontaktpersoner: Lennart Johansson, 0620 - 321 82 &
Tommy Ledin, 0620 - 320 12.
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Årets byating på Bettans samlade en något större mängd bybor mot vad det vanligtvis brukar göra.

Feststämning präglade Byatinget
på Bettans Konferenscenter
Bettans goda smörgåstårta och underhållning av Ann-Charlotte Agrell avslutade Byatinget
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Ann-Charlotte Agrell bjöd på underhållning till kaffet.
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S

öndagen den 28:e oktober anordnades Boteåparlamentets årliga Byating på Bettans Konferenscenter. Årets Byating samlade, till styrelsens stora glädje, ett något större antal bybor än vad
det brukar göra. Kanske var det den utlovade underhållningen, med Ann-Charlotte Agrell, som
drog lite extra. Säkert påverkade också att en speciell inbjudan hade gått ut till alla bygdens nyinflyttade.
Efter att Pia Hedberg, Parlamentets ordinarie
ordförande, hälsat välkommen valdes Lennart Johansson till ordförande för tinget.
I rask takt avhandlades först Parlamentets verksamhetsberättelse och dess verksamhetsplan för
2008. Därefter beviljades styrelse och kassör ansvarsfrihet.
Sedan var det dags att ta plats vid dukade bord
där Bettan Norberg hade bullat upp med sin så omtalade smörgåstårta. Trevlig samvaro, till god underhållning, följde därpå.
av Rolf Ronestjärna Byatinget avslutades med samkväm och smörgåstårta.

Byatingets ordförande Lennart Johansson i samspråk.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Boteåborna Rudolf Altin och Bo Asplund följde med spänning de lopp där deras hästar deltog.

I Boteå hjälper man varandra på traven
Boteå är ett travhästarnas Mecka, med god närhet till Dannero travbana
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O

nsdagen den 26:e september blev en
dag att minnas. För allra första gången
gjorde nämligen undertecknad ett besök på en travbana, när han och Britt-Inger
Sjölander, i Undroms IF:s regi, agerade grindvakter vid Danneros travbana.
Med tanke på att man hemma hade ett koppel
med ungdomar, som äter som hästar, så kändes
det hela dock ganska hemtamt. Att man dessutom,
i sin ungdom, själv hade kuskat världen runt, underlättade ju naturligtvis också. Att man, utöver
detta, även hade ett säkert stalltips, gjorde ju inte
saken sämre. Stallet i Betlehem hyste nämligen en
säker vinnare.
av Rolf Ronestjärna Britt-Inger Sjölander hade full koll på situationen.

Kusk och häst bröt loppet för fotografering. Publiken fick se fem tuffa och oförutsägbara lopp.
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Sedan tre år tillbaka är William Nottberg mjölkbonde på heltid på sin gård invid Boteå kyrka.

William Nottberg är lantbrukaren som trivs med sitt jobb
Jobbet som lantbrukare ger inte William Nottberg några som helst fritidsproblem

22

FOTO: ERIK SUNDBERG

W

illiam Nottberg är lantbrukare och producerar mjölk på sin gård vid Boteå kyrka. Han har
för närvarande 56 kor och lika många kalvar i ladugården. En ovärderlig hjälp i arbetet är
den mjölkrobot som finns på gården. Det är en maskin som mjölkar dygnet runt. Korna, som
går i lösdrift, får därmed komma och bli mjölkade
närhelst de vill. ”Dom får själva bestämma när
dom vill gå och dom får gå i sin takt vilket innebär en mycket lugnare miljö i ladugården” berättar William. Med datateknikens hjälp finns uppgifter om allt som rör mjölkningen. Roboten är kopplad till en persondator, som står i mjölkkammaren,
och där kan William se hur många liter varje ko mjölkar och hur länge sedan det var sedan hon mjölkades senast och hur lång tid det tog att mjölka o s v.
Hela verksamheten är beroende av att roboten fungerar. Skulle det bli något fel, larmar roboten själv Mycket tid i jobbet tillbringar William framför datorn.
via Williams telefon. Han kan då ringa ett journummer till reparatören och över telefon försöka att lösa
problemet. Går inte det, så skickas en servicebil som inom några timmar är på plats för att avhjälpa felet.
Det går även att manuellt köra roboten så att korna kan mjölkas om reparatören skulle dröja av någon
anledning. Vid strömavbrott finns reservkraft att tillgå. Roboten sköter ett tungt arbete, men att ha den
innebär också dygnet runt jour sju dagar i veckan. Med dagens beläggning finns det 3,5 timme per dygn
att nyttja för reparationer och underhåll utan att störa driften. Och det är faktiskt en något större säkerhetsmarginal än vad som anses som ett minimum.
Gården omfattar 110 hektar odlad mark, såväl egen som arrenderad. Där odlas enbart vall, d v s
gräs som skördas och blir till ensilage. Ensilage kan beskrivas som konserverat gräs, som ges till korna
tillsammans med spannmål. Spannmålen köps och levereras till gården med lastbil. William har inga egna
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maskiner förutom en traktor. Han hyr maskiner vid behov eller lejer entreprenörer med egna maskiner.
Gården är ansluten till Svenskt Sigill. Det är ett kvalitetsmärke som, enligt deras hemsida på internet
(www.svensktsigill.com), garanterar att råvarorna och blommorna som bär märket har producerats
på svenska kontrollerade gårdar och i odlingar som lever upp till höga krav på säkra livsmedel, god
djuromsorg, miljöansvar och öppna svenska landskap.
Som mjölkproducent får man finna sig i att bli kontrollerad. Svenskt Sigill ställer krav på verksamheten. Först får William göra en egen revision, enligt en uppgjord plan, och sedan kontrolleras hur han
gjort av mejeriets kontrollanter, som i sin tur kontrolleras av fristående kontrollanter. Sedan har Sollefteå kommun kontroller av djurhållningen. Man ser efter att antalet djur överensstämmer med vad som
finns registrerat och att alla har rätt märkning. Att det likaså finns liggplatser och bra miljö för djuren och
att de är friska. Sedan kontrollerar man även att dieseltanken och gödselbrunnen följer uppsatta regler.
Därefter har vi Länsstyrelsen, som kontrollerar underlaget för jordbruksbidragen. Där gäller att grödan
och arealen är rätt och att regelverket följs. Skulle t ex den som kör slåttermaskinen inte slå ända ut i
hörnen på fälten, kan det få till följd att anmäld areal inte skördas till hundra procent. För stor avvikelse
bestraffas med minskade bidrag. Det måste även vara rätt gröda på fälten och det får inte vara hur
mycket ogräs som helst och uppräkningen verkar kunna räcka hur länge som helst.
William har drivit verksamheten i tre år och han trivs med det. ”Jag behöver inte sitta och åka bil
till jobbet morgon och kväll och jag bestämmer själv över min tid. Nackdelen är väl då att man
aldrig är helt ledig”, säger han.
I dagens jordbruk krävs det mycket pappersarbete och mycket tid spenderas framför datorn. Allt
som görs på gården skall journalföras och dokumenteras. Men den mesta tiden går ändå åt till praktiskt
arbete. Djurskötseln och underhållet av byggnader och inventarier är det som upptar dagarna mest. Det
finns alltid något att göra.
av Erik Sundberg

Tack vare Boteåkörens fina initiativ, så blev inte förra årets luciatåg det sista i Boteå.

Luciafirandet i Boteå fortsätter
Boteåkören har övertagit stafettpinnen som Boteå Röda Kors överlämnade i fjol

U

nder åtskilliga tiotals år har Röda Korset i Boteå stått som arrangör av den årliga Luciahögtiden i kyrkan, med efterföljande gåvoauktion i Sockenstugan, men i och med att Boteå Röda
Kors upphörde med sin verksamhet under 2007, stod det klart att även Luciahögtiden skulle
upphöra. Boteåkören beslöt då att fortsätta den mångåriga traditionen och därför kommer det även i år
att bli Luciafirande i Boteå, helt efter samma program som tidigare. Det blir alltså först en högtid i kyrkan och därefter samling i Sockenstugan där det, i sedvanlig ordning, är fika, auktion och lotterier. Kören hoppas att det, som tidigare, är många som vill skänka gåvor till auktionen och det går bra att lämna
dessa, samma kväll, innan besöket i kyrkan. Lördagen den 15 december kl.18.30 är alltså alla välkomna till Luciahögtiden och ta då gärna också med gåvor till auktionen. Hela behållningen från kvällen går
till insamlingen Världens Barn.
av Lennart Bergström
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Mellan åren 1923 och 1954 sjöd skolan i Grillom av liv. Snart finns dock enbart minnena kvar.

Grilloms skola tronar idag på
minnen från fornstora dar
Många ungdomar i Boteå har tillbringat sina skolår på skolan i Grillom

B

akom en allt tätare lövridå, längs vägen i Grillom, döljer sig ett stenhus. Det är den gamla folkskolan som alltmer förfaller. Tänk att detta hus varit så fullt av liv. I 31 år, mellan 1923 och 1954,
lärde sig Boteåbarnen att läsa, skriva och räkna här. Under alla år undervisades de av de legendariska lärarna, folkskolläraren Otto Strinnholm och småskollärarinnan fru Ester Sundqvist. Otto
Strinnholm var överlärare ett tag och reste runt till andra skolor, men skolan i Grillom var hans hemskola.
1937 beslutade riksdagen att folkskolan skulle vara obligatoriskt 7-årig. Reformen genomfördes i
Boteå på 40-talet och 20-25 elever undervisades då i fyra folkskoleklasser, från årskurs 3 till årskurs 6.
Småskolans klass 1 och 2 hade ungefär hälften så många elever. Eleverna i årskurs 7 utbildades i Offers
skola. Upptagningsområdet för Grilloms skola sträckte sig från Boteå kyrka och bort emot Tybränn,
Valla och Sunnersta.
Skolhuset inrymde på bottenvåningen två skolsalar. I den större undervisades klasserna 3-6, i den
mindre småskoleleverna. Här fanns även ett materielrum. På övervåningen låg slöjdsalen och gymnastiksalen. Gymnastiksalen var avsedd för de äldre eleverna, medan småskolan fick nöja sig med två
långsmala s k gymnastikbänkar. Mellan varven stod bänkarna i kapprummet. Där satt barnen och åt
medhavda smörgåsar och drack mjölk ur flaskor med patentkork.
Lärarbostäderna låg i huset bredvid. På bottenvåningen bodde Otto Strinnholm med hustru Elisabeth
och sonen Jan. På övervåningen bodde Ester Sundqvist. En vaktmästare fanns förstås och hans arbete
var också viktigt. Han hade ett styvt jobb med att värma upp husen på vintern. Trots att han eldade hela
tiden var det svårt att få det riktigt varmt. Lärarbostaden hade på bottenvåningen väggar som var en
meter tjocka. Elisabeth Strinnholm kunde inte förstå hur det kunde vara så kallt när väggarna var så
tjocka. Hon klagade hos skolstyrelsens ordförande.
Kerstin Hovde-Henriksson, dotter till kyrkoherde Johan Hovde och hans hustru Ingeborg, gick
de första två läsåren i Grilloms skola. Hon har många minnen och tidningsurklipp att dela med sig av.
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Otto Strinnholm var mycket barnkär och omtyckt. Han var alltid med barnen på rasterna, höll ordning och såg till att alla fick vara med och leka. Det var snörika vintrar på 40-talet och han byggde, med
barnens hjälp, en ishydda med gångar och flera rum på skolgården. Med hjälp av vatten gjordes den
stadig och ofarlig för barnen, minns Kerstin. Från höjden bakom skolan kunde barnen få upp hög fart
för snökälkåkning eller hopp i skidbacken. Skidtävlingar anordnades förstås och Kerstin kom stolt hem
med en röd stickad toppluva, första pris i klassen bland flickorna. ”Min pappa hade nog svårt att hålla sej för skratt, han visste ju att jag var ensam flicka i första klass bland fem pojkar”, berättar
Kerstin. Hon tillägger att det var en både psykologisk och pedagogisk god handling av läraren.
Det var en upplevelse när Otto Strinnholm bjöd in till filmvisning. Då infann sig i omgångar även eleverna från socknens övriga skolor; Kyrkskolan, Offer, Kalknäs och Skadom. Kerstin minns hur roligt
det var att få packa ihop sig på golvet i klassrummet och titta på Anderssonskans Kalle, Vårat gäng,
Katten Felix eller vad filmerna nu hette. Vilka glädjetjut från publiken och vilken inlevelse! Roligast var
när filmerna spolades tillbaka och allt upplevdes baklänges.
Kerstin hade Ester Sundqvist som första ”fröken”. Hon var också mycket mån om sina elever och
intresserad av sitt yrke. Hon passade alltid på tillfället att förkovra sig genom kurser och resor. Hon var
i många stycken före sin tid. Som historieberättare var hon oöverträffad, alldeles oavsett det gällde
sagor eller berättelser för små eller stora barn. Det var ordning och reda i klassen. Hon var en glad person vars skratt kunde få den mest surmulne att lysa upp. ”Det var ett högt och gällt skratt som gjorde vår hund helt vansinnig när hon kom på besök”, minns Kerstin.
Ester Sundqvist hade hört ett föredrag om Nya vägar i geografiundervisningen. Resultatet blev
att hon anmälde sin klass till rederiet Svenska Lloyd och fick kontakt med en sjökapten, som trafikerade
de stora världshaven. Hans båt blev barnens adoptionsfartyg och de följde fartygets väg på kartan och
höll noga reda på rutterna. Kaptenen skrev brev till klassen från Italien och lovade sända en låda apelsiner som första hälsning. Då fartyget gästade Ådalen blev hela klassen bjuden ombord och det var en
dag som barnen inte glömde i första taget. Med sitt initiativ gav Ester Sundqvist småskolebarnen en
ovanligt god inblick i världsgeografin.
Ester Sundqvist var mycket road av att laga mat. “Ibland bjöds vi upp till fröken på matrasten”,
minns Kerstin. “Hon lagade köttbullar med gelé och andra tillbehör, eller favoriträtten kåldolmar.
Det smakade väldigt gott i stället för dom vanliga smörgåsarna.”
Ingen visste varför Ester Sundqvist kallades fru. Någon man visste sig ingen ha hört talas om. Någon
trodde sig veta att hon var gift med en sjökapten, men det var lika ovisst om hon var änka eller frånskild.

De gamla fotografierna på Grilloms skola har vänligen tillhandahållits av Kerstin Hovde-Henriksson.
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En av Kerstins klasskamrater i småskolan var Jan Strinnholm, son till Otto. ”Jag hade tidigt en
rolig lekkamrat i Jan”, säger Kerstin. ” Hos Strinnholms var mycket tillåtet, som jag inte fick göra hemma, t ex leka Hela havet stormar i deras sal. Vi hoppade mellan stolar och fåtöljer, utan
att nudda golvet, och klev på buffén och pianot. Vi lyfte av det oklädda locket på kökssoffan och
lutade det mot soffan. På så vis fick vi en sluttande körbana för trehjulingen.” Hur det äventyret
slutade förtäljer inte historien.
Kerstin flyttade till Kyrkskolan fr o m årskurs 3, medan Jan läste vidare i Grilloms folkskola. Jan
bodde kvar i lärarbostaden till dess han tog realen i Sollefteå i början på 50-talet. ”Jag minns hur
vackert det var runt skolhuset när jag växte upp”, säger Jan. Det var fina gräsmattor som klipptes
av vaktmästaren och gården var välkrattad. Sedan skolan lagts ner, blev där under en period ett kolupplag.
”Det är tragiskt att se hur det har förfallit” , avslutar Jan.
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av Kerstin Sjögenbo
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Grilloms skola är idag en spillra mot vad det en gång var. Idag huserar Bostedts i den gamla lärarbostaden.

Mikael Holmsten, från Undroms IF, tillsammans med Liselott och Dan Schöllin på Handlar´n.

Storsatsning på första Advent
Flera av Boteås företag och föreningar i unikt samarbete på första Advent

D

en kris som Boteå har upplevt, det senaste halvåret, har inneburit att bygdens folk, och även
företag och föreningar, har kommit varandra ännu närmare. Satsningen på Boteås framtid är
idag större än någonsin och tar nu ytterligare sats inför framtiden. Som ett led i detta anordnas
något av en Bygdens dag på första Advent, då vissa av bygdens företag och föreningar samverkar. De
som medverkar i samarbetet, den här gången, är Handlar´n, Butik Sköna Rum, Bettans Konferenscenter, Svenska Kyrkan och Undroms IF (se gärna separata annonser på Botebladets Anslagstavla).
Mikael Holmsten, från Undroms IF, berättar att samarbetet syftar till att fortsätta utveckla bygden.
”Vi vill stärka sammanhållningen i Boteå och främja bygdeutvecklingen ytterligare”, säger han.
I sommar hoppas man även kunna anordna en hemvändarhelg.
av Rolf Ronestjärna
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Stefan Strandberg assisterade vid hästridningen. Britt-Inger Sjölander assisterade i korvmojen.

Hårda drabbningar ägde rum på
Bohedsvallen
Undroms IF:s yngre garde hade avslutning
FOTO: ROLF RONESTJÄRNA
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Många föräldrar och barn kom på avslutningen.

ördagen den 6:e oktober var det avslutning
på fotbollssäsongen för de yngsta spelarna
i Undroms IF. Avslutningen ägde, som vanligt, rum på Bohedsvallen i Undrom.
I år återkom de uppskattade fotbollsbataljerna
mellan föräldrar och barn. Sammanlagt fyra matcher
spelades på parallella planer och den entusiastiska
publiken fick bevittna många fina prestationer. Speciellt jublades det stort över Cecilia Sundströms
två baljor i matchen mot 99:orna. Några bollkära
föräldrar passade dessutom på att få lite extra motion genom att spela fler än en match.
Två representanter från lantgården Kvickroten
i Strinne fanns på plats och erbjöd hästridning och
visade dessutom upp lite kaniner, får och diverse
fjäderfän. Ett mycket uppskattat inslag hos både
barn och föräldrar.
av Rolf Ronestjärna
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Elaine Norberg och Jesper Strömberg i hård kamp.

Cenny Lindholm satte en straff på sin pappa.

Efter varje match delades det ut diplom.
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Caroline Bergmans och Therese Hellström Näsholms käpphästar väckte beundran hos besökarna.

Gemytlig höstmarknad i Offer
Perfekta förutsättningar för årets höstmarknad
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Sent om sider fick Lars-Åke Melin publiken att tända till. Hans och Paula Sundberg samt Suoma Bodin åt korv.
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ördagen den 29:e september anordnades,
för andra året i rad, åter en höstmarknad
på lagårdsbacken vid Försöksstationen i
Offer. Precis som ifjol var förutsättningarna optimala tack vare ett kanonväder. Arrangör för årets
höstmarknad var föreningen Sollefteå/Kramfors
Spelmansvänner, med Anna-Dea & Henry Sundin, Bo Asplund och Bengt Näsholm i spetsen.
Nytt för i år var att man hade anlitat trubaduren
Lars-Åke Melin, från Indal. Denne var, när han Arrangörsstaben tycktes nöjd med marknaden.
väl kom på plats, en lustiger herre med glimten i
ögat och som, med sina träffande vistexter och humoristiskt mellansnack, fick publiken på oerhört gott
humör. Nytt för i år var även att Maria Norgrens
får lyckades ta sig ur sin inhägnad, vilket på sitt sätt
bidrog till att förhöja den redan goda stämningen.
Kanske bidrog dock den något tvetydiga tidningsannonsen, inför evenemanget, till att vissa bybor
stannade hemma, i den tron att det var inträde på
marknaden. Det var dock endast uppträdandet som
kostade.
av Rolf Ronestjärna Hildas Trädgård krängde grönsaker och rotfrukter.
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Boteåparlamentets initiativ, till Hantverksmässan på Sunnersta Folkets Hus, föll väldigt väl ut.

Ny Hantverksmässa i Sunnersta
Boteå har fått ytterligare en mötesplats
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B

oteåparlamentet stod som initiativtagare
när den första hantverksmässan anordnades på Sunnersta Folkets Hus den 3-4:e
november. Tretton lokala utställare hade samlats för
att bjuda ut sina egenhändigt producerade produkter. Besökare från hela bygden träffades runt borden för att umgås och beskåda det som erbjöds.
Här fanns blomsterkransar, stickade kläder, hudprodukter, dockkläder, sylt, broderier, käpphästar
Tretton lokala utställare fanns på plats på Sunnersta. och borstbinderi m m. Utbudet var med andra ord
väldigt brett och varierat.
När man behövde en paus kunde man köpa fika
och sätta sig ned och njuta av Ann-Charlotte Agrells ljuva sång och musik, som ljöd från scenen. Syftet med mässan var att skapa en plats där lokala hantverkare, och alla som har något att visa eller erbjuda,
får en chans att visa sig. Men mässan är även en träffpunkt där folk kan träffas, trivas och umgås. ”Nästa
år hoppas vi att ännu fler kommer, så det blir ännu
trevligare”, säger Laila Lindholm, som var en av
Lars-Erik Larsson visade hur man binder borstar. initiativtagarna till mässan. av Richard Strand

Ann-Charlotte Agrell förgyllde mässan med sin sång. Ulf Lhådö och Pia Hedberg var nöjda med mässan.
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Joel Höglund och Isak Ronestjärna är just nu i full färd att följa upp sin succé med ännu en film.

Joel och Isak producerar animerad film tillsammans
Första filmen fick rungande applåder på sin länge emotsedda världspremiär

I

Bilder från uppföljaren har, på nåt sätt, läckt ut till media.
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tre terminer har Filadelfias barnverksamhet haft en barngrupp där de gjort en kortfilm. De har använt sig av Legogubbar för att illustrera en händelse då Jesus helade en lam man. Filmen är sammansatt av flera digitala fotografier, som tillsammans bildar en berättelse. Isak Ronestjärna och Joel Höglund turas om att läsa manuset, medan foto efter foto visas. Bo Höglund och Jakob Ronestjärna har varit ledare för filmgruppen och stått för den tekniska biten. Joel och Isak har hittills varit de enda
deltagarna i filmgruppen, men det finns plats för fler.
På Måndax´s höstavslutning hade filmen världspremiär. Den mottogs med rungande applåder, tydligen
mycket uppskattad. Just nu håller Måndax´s filmgrupp på med att göra en andra kortfilm. Så här långt är manuset färdigt och Legokulisserna i stort sett färdiga. Under vårterminen kommer man att fotografera och läsa
in manuset. Det ska bli roligt att se hur denna nya film blir. Troligen blir den till och med ännu bättre än den förra, eftersom filmgruppen nu har fått mer erfarenhet av att göra film.
av Benjamin Ronestjärna

Isak och Joel har inget emot sitt nya kändisskap.
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Precis som vid förra besöket sjöng gospelkören All For One tillsammans med Boteåkören.

Fart och fläkt i Överlännäs
kyrka vid Gospelkonsert
Medryckande Gospelkör från Örnsköldsvik kom på återbesök till Boteå

G

ospelkören All For One, från Örnsköldsvik, under ledning av Erika Sjödin, gav den 15 september
en konsert i Överlännäs kyrka. Deras fantastiska medryckande sånger fick ibland kyrktaket att
nästan lyfta. Även Boteåkören sjöng tillsammans med All For One i en del av sångerna. De många
besökarna, som kom från stora delar av pastoratet fick, förutom att lyssna, även vara med och sjunga.
Tack och kom gärna åter, säger vi till All For One!
av Lennart Bergström

Fiskgryta (Ca 3-4 port.)
1 stor gul lök
1-2 klyftor vitlök
2 morötter
2-4 potatisar
3½ dl vatten
Saft av en apelsin
1 fiskbuljongtärning
Botebladets elfte recept är en
fiskrätt och är inlämnat av Bar1 msk tomatpuré
bro Sundberg i Allstahu.
1 kuvert saffran
De flesta ingredienserna torde
1 tsk oregano
finnas att köpa hos Handlar´n.
1 påse Findus lax, torsk och sej i bitar
Lycka till! P.S. Välkommen att bi1 dl mellangrädde
dra med ett eget recept!
Salt & dill
Dela löken i fyra delar och skiva dem. Skala och skiva potatis och morötter.
Fräs lök och vitlök tills de blir mjuka. Tillsätt tomatpuré och saffran mot slutet. Slå på vatten och
apelsinsaft och lägg i buljongtärningen. Låt koka i 20-25 minuter så att potatisen och morötterna
mjuknar. Lägg i fisken, slå på grädden och låt alltsammans sjuda, ca 5 minuter, tills fisken är klar.
Smaka av med ev. mera salt. Strö över rikligt med dill. Servera tillsammans med ett gott bröd.

FISKGRYTA
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GRRR!!!
En kulen höstdag, när jag står och plockar ned varor i väskan hos Handlar´n, väcks min uppmärksamhet av ett förfärligt oväsen från bilparkeringen utanför. När jag söker med blicken, för att se vad oväsendet kommer ifrån, får jag syn på en välbekant figur, som utanför marscherar fram
och tillbaka med ett plakat, skrikande odefinierbara slagord. På
plakatet står det: FY, FY, FY - HUBERT ÄR OCKSÅ MÄNNISKA! Jag stannar till en stund hos Arga Gubben och växlar några ord.
BB: Men nu har väl det ändå slagit över hos Gubben! Vadan detta
spektakel!? AG: Spektakel och spektakel! Nån måste väl stå
upp för dom små i samhället! Förra gången, när vi träffades, var det dom små på skolan som jag engagerade mej för, och det gick som bekant bra, men nu är det nåt ännu större på gång. Jag är helt enkelt utom
mej av ilska, ska han veta söta redaktörn. BB: Jodå, jag ser tydligt hur det ryker ur öronen på gubben.
Vad är det nu som han har hakat upp sej på! AG: Jo, så här ligger det till, bäste herr redaktör. För nån vecka sen var jag, och lille Hubert, på besök nere i kungliga huvudstan och såg oss omkring lite (gubben
klappar lätt lille Hubert, som står och kissar mot anslagstavlan, på huvudet). Det var förresten trettio år
sen sist. BB: Men vad roligt! Det var väl en trevlig upplevelse!? AG: Allt annat än trevlig, skulle jag vilja
påstå. BB: Jaha, vad var det då som hände!? AG: Tro det eller ej, men Hubert och jag blev faktiskt trakasserade nere i tunnelbanan. BB: Men usch då! Hur gick det till? AG: Det var nån illvillig människa
som hade satt upp en annons i tunnelbanevagnen. BB: OK. Men vad stod det på den då? AG: Det
stod: Bevara äktenskapet: Mamma, pappa, barn. BB: Och...!? AG: Men förstår han inte!? Det är ju
ett vidrigt angrepp på mej och gumman, för att inte tala om lille Hubert! BB: Nu förstår jag inte riktigt...
AG: Men det är ju klart som korvbuljong! Gumman och jag har ju varit gifta i mer än...eh...ja, vi har ju
varit gifta hur länge som helst. Ska inte vi få kalla vårt förhållande för äktenskap, bara för att vi föredrar
hund istället för barn!? BB: Men är det verkligen så man ska uppfatta det? AG: Hur tror du förresten
att Hubert känner det!? Jag ska säga dej, att han faktiskt blev djupt kränkt över att läsa den där annonsen. BB: Men är det ändå inte så att gubben överreagerar lite? AG (Arga Gubben tittar sig omkring och
viskar): Jo, men det är ju det som är själva poängen. Det kallas retoriskt utspel, allt för att förbättra sitt
eget förhandlingsläge. Vem skulle annars lyssna på en. Här gäller det nämligen att utmåla sej själv som ett
offer. Förhoppningsvis är det nån som går på det. BB: På så sätt. Jag förstår. Jag blev nästan lite orolig
ett tag. AG: Närå, inte trodde han väl att Hubert bryr sej!? Förresten hade han inte sina läsglasögon på sej...
I nästa ögonblick fortsätter Arga Gubben att skrika sina slagord, som ljudligt ekar över Boteåbygden.
Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

DET GAMLA
ÄR FÖRBI...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
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OCH NÅGOT
NYTT VILL OCH
KAN KOMMA!!!

I

I I

JULMUSIKCAFÉ

I

HÖGFORSÅNS INTRESSEFÖRENING
INFORMERAR BOTEÅBORNA
Hustjärnen, Brustjärnen & Svarttjärnen
öppnas för fiske den 1 december.

I I

Kontakta Stefan Andersson
på 073-812 2427 för
Välkommen!
ytterligare information

I

I I

II I

I

Prova-på-behandlingar under helaI Advent – endast 100 kr!
I
Från nyår drop-in varje torsdagkväll mellan kl.17–19.
Dessutom julmarknad varje fredag/lördag, t o m lördagen den
15/12 med ev förlängning i julveckan. Se öppettider på dörren!
Vill Du ställa ut, hör av Dig till Inga-Lena på 076-845 67 15,
0612-602 71 eller till Marléne på 070-362 36 84, 0612-605 92.

I

I

I

SUNNERSTA FOLKETS HUS
Söndagen den 2/12 kl.16
"Elvis i våra hjärtan"
Musikcafé med Ronny Sahlén
& "Nya" Ådalskanonerna
Servering
Entré 100 kr
Välkommen!
Arrangör: Undroms IF

I

I

Advent i Boteå
En riktigt God Jul önskar

I

I

I

Välkomna!
I

I

I

I

VÄLKOMMEN TILL INTERNATIONELLT KNYTKALAS!
I

Lördagen den 12 januari 2008 på Kalknäs skola
I
I
Boteå Utvecklingsgrupp bjuder in till ett stort knytkalas, där vi får
I
besök av flyktingfamiljer i Sollefteå. De kommer att laga mat från sina hemländer och vi i byn står för det svenska inslaget.
TILL SALU
Detta är ett försök att locka flyktingfamiljer att bosätta sig i BoteI
Lekstuga säljes av I
bygden och en möjlighet för oss till nya spännande kontakter, både
mat och människor. Är Du intresserad av att delta eller vill veta mer?
Undroms IF via anbud
Kontakta Lennart Johansson på lennartjohansson@hotmail.com
Fri prövningsrätt.Anbudstiden går
eller Laila Lindholm på lailalindholm@telia.com 0612-602 48 I
ut 31/12. Anbuden ska vara
I
märkta "Lekstuga" och skickas till:
I
FÖRSÄLJNING AV BRÖD & LINGONRISKRANSAR
Anders Bodin
Eleverna i klass 6 på Kalknäs skola kommer, till förmån för sin skolresa, att
Kalknäsvägen 35
sälja bröd & lingonriskransar utanför Handlar´n fredagen den 30/11 kl.13.30.
I
I I 881 95 Undrom
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I

I

BOTEÅ SKOTERKLUBB

I

Holms Trädgård & Mohair

Årsmöte på Sunnersta Folkets Hus
Söndagen den 27/1 kl.18
Bli medlem och få billigare snöskoterförsäkring
(Snofeds snöskoterförsäkring)
Medlemsavgifter Boteå Skoterklubb:
Familj 150 kr Enskild 100 kr
BG 5806-3165 (glöm ej namn och adress)
Vi skickar medlemskort för 2008
I I Vid förfrågan kontakta: Per-Åke Göransson
på 0612 - 602 02

I

I

Behöver Du julklappar?

I

I
I

Vi har mohairstrumpor, stickade alster
samt en del småsaker.
Är Du intresserad, så slå en signal
innan Du kommer på besök.
0620-320 44 eller 070-606 70 68
I

T IL L

I

I

S A LU

Holms
Trädgård
& Mohair
Till salu
p g a ombyggnad

Lördagen den 23/2 kl.11

Kylskåp: Fristående eller inbyggnad 133x
55x60 cm. 245 liter. Inköpt okt. – 06.
Använt endast ½ år. Pris: 3 500 kr

II

I

Skoterträff på Stortannsjön
Aktiviteter: Yxkastning, köra skoter med lastad skoterdoning på tid
Försäljning av: Lotter, kolbullar, hamburgare,
korv, dricka & kaffe
- Alla är välkomna, liten som stor -

I

Spisfläkt: 70 cm bred Cylinda. Pris: 150 kr
Ulla & Bruno Bolin Tel: 0612-604 74
I
eller 070 232 9533
I
I

I

I

Gudstjänster i Boteå och Överlännäs

I

I
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Parlamentet planerar en träff
med lokala politiker nån gång
i februari.
Välkommen! II

J

ag vill härmed framföra mitt tack till Er som
ställde ut på vår första hantverksmässa och 4/12 20 Närradioprogram
9/12 14 Gudstjänst Vallänge
även Ni som besökte den. Det kändes väl- 15/12
18 Julens Sånger i Björkå Aktivitetshus
digt uppskattat hos både besökare och utställare 15/1 12 Dagledigträff
och jag är fullt övertygad om att nästa år är det 23/1 19 Stugmöte hos Frelins i Stöndar
5/2 20 Närradioprogram
ännu fler som vill ställa ut! Vi syns på mässan nästa 10/2 14 Gudstjänst Vallänge
Laila Lindholm I I 12/2 12 Dagledigträff
I år igen!

Boteåparlamentet I

I
I Tack till Er som ställde upp på Hantverksmässan! I I

I

I

2/12 11.00 Boteå
Adventsmässa. Boteåkören, Hans Garneij trumpet. Kyrkkaffe.
I
9/12 18.00 Överlännäs Musikgudstjänst. Non-Stopkören. Kyrkkaffe.
15/12 18.30 Boteå
Luciagudstjänst. Servering, auktion och lotterier i Sockenstugan.
21/12 19.00 Boteå
Julmusik. Ann-Charlotte Agrell & Boteåkören.
23/12 18.00 Överlännäs Mariamässa. Servering av glögg.
24/12 12.00 Vallänge
Julbön.
25/12 07.00 Överlännäs Julotta.
26/12 11.00 Boteå
Högmässa.
30/12 11.00 Sollefteå
Högmässa. Gemensamt med Multrå-Sånga, Överlännäs & Boteå församlingar.
31/12 18.00 Boteå
Nyårsbön. Ljuständning för under året avlidna.
1/1 15.00 Sollefteå
Nyårsgudstjänst. Gemensamt med Multrå-Sånga, Överlännäs & Boteå församlingar.
5/1 19.00 Skadom
Andakt i Klockhuset.
6/1 18.00 Överlännäs Söndagsmässa.
I
13/1 18.00 Boteå
Söndagsgudstjänst.
20/1 18.00 Överlännäs Söndagsgudstjänst.
27/1 18.00 Boteå
Ljusmässa.
I
Reservation för ev. ändringar. Se även predikoturer och övrig annonsering i Tidningen Ångermanland.

Detta händer hos Handlar´n i december
2/12 1:a advent - Vi bjuder på kaffe & pepparkaka
9/12 2:a advent - Vi bjuder på kaffe & pepparkaka
13/12 kl.10.00 Lucia hälsar på - Vi bjuder på kaffe & lussebulle
14/12 Skinklotteriet startar
16/12 3:e advent - Vi bjuder på kaffe & pepparkaka
20/12 Sista dagen på skinklotteriet
21/12 Dragning på lotteriet
23/12 4:e advent - Vi bjuder på kaffe & pepparkaka
Inom kort utökar vi servicen ytterligare!Då kommer man att kunna
betala räkningar & lösa in postgiroblanketter hos oss på Handlar´n

Öppettider hos Handlar´n:
Vardagar
Lördag & söndag
Julafton
Juldagen
Annandagen
Nyårsafton
Nyårsdagen
Trettondagsafton
Trettondagen

10 – 19
10 – 15
10 – 13
Stängt
10 – 15
10 – 15
10 – 15
10 – 15
10 - 15

Skinklotteri hos Handlar´n
För varje 200:- Du handlar för, får Du en lott (ej spel)
Lotteriet pågår 14-20 december
Vinster: 5 st Julskinkor, 5 st Julgrupper,
5 st Chokladaskar & 20 st Chokladkakor

Vi har inga tomtar på loftet! Vi har dom i källaren!
Välkomna ner i vårt presentrum. Där hittar Du tomtar, kulor, ljus m m.
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FÖRENINGSBREV

Hej alla Botebor!,
et är familjen Åslund som flyttade till Nordmaling som skriver. Trevligt att
den här tidningen finns, så att vi ut-, in- och oflyttade kan hålla oss uppdaterade om ditt och datt i Boteå.
Det är nu fem år sedan vi flyttade från Tybränn till Levar i Nordmaling och för
närvarande så driver vi hönseri med ca 9000 hönor, hundhotell och äggbod i närheten av gamla välkända Levar Hotell. Men vad har i övrigt hänt under de här åren?
Jo, vi har ju fått tillökning i familjen med en flicka som föddes på Kyrkbron i
Umeå den 15/1 i en gammal folkabuss (vi hann inte fram till BB). Så nu har vi två
flickor: Märta, som är 6 år, och Alva som snart blir fyra. Vi har även tre hästar
och några hundar.
Under tre år drev vi också en gårdsbutik med lokalmat från bygden. Mycket
trevligt, men mycket jobb, så den är vilande just nu. Hundhotellet byggde Folke
Johansson och Eskil upp redan första veckorna efter flytten, så att vi kunde komma igång med den verksamheten snabbt. Sedan fortsatte byggnationerna med att
den gamla lösdriftslagården gjordes om till en toppmodern äggproduktionsanläggning. Den är lättsam att arbeta i och tanken var att kunna sköta den ensam, om det
skulle behövas. Den 4:e maj 2004 kom hönsen och äggen började rulla in på äggbandet. Återigen går tankarna till Folke, som varit en otrolig resurs under uppbyggnaden av företaget, som förresten heter Levargården, och naturligtvis många
andra som varit med och hjälpt till under åren.
Eskil fick nu jobb på fängelset som arbetsledare, ett jobb som han tycker är
mycket intressant och trivs bra med. Sen har dagarna bara rusat fram, med mycket
arbete och som ni alla förstår, kräver ett sånt här företag mycket tid och engagemang på bekostnad av vårt övriga liv. Vi, liksom andra föräldrar, lägger ner massor
av tid på att förverkliga oss själva, göra karriär och tjäna pengar och resultatet
kan vi många gånger bli tvungna att läsa om i tidningar och höra och se i nyhetssändningarna. Eskil ser det mer konkret på fängelset. Så nu har vi bestämt oss för
att sälja fastigheten och skapa oss ett enklare liv där vi kan ta hand om varandra,
våra barn framförallt, men även vänner och andra i vår omgivning.
Vi vill avsluta med en hälsning till er allihop, att i motsats till allt elände som vi
ser omkring oss, med dystra klimatprofetior, så kommer
det att bli en ljus
framtid om vi bara
TAR OSS TID!!!

D

Gun och Eskil Åslund, f d Boteåbor
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