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Kalknäs skola fick besök av ett gäng
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Glupska Boteåbor frossade loss

Ca 25 olika kaksorter bullades upp
vid Kakfrossan.
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Ulf Lhådö hoppas att det, inom en
Det var ett stort avbräck, för både boende och snar framtid, förhoppningsvis ska
Hemtjänsten, när bensinförsäljningen upphörde gå att tanka både bensin och dieför några år sedan. Nu verkar det dock som om sel, via en automatpump, på Macpumparna snart ska vara i funktion igen.
ken i Undrom.
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Roland Melander och Folke Johansson är ganska notbundna. SIDAN 5
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Roland & Folke är
med på noterna

SIDAN 4

V

älkommen att ta del av ännu
ett nummer av Botebladet!
Jag tror att Du kommer att
hitta en hel del läsvärt i det.
Det är väldigt roligt att vara redaktör för en tidning där man i
princip aldrig behöver fundera
över om huruvida man kommer att
ha något att fylla tidningen med
eller inte. Just nu händer det så
otroligt mycket positivt i vår bygd,
mycket beroende på den positiva
stämning som råder och allt uppoffrande arbete som läggs ned av
många Boteåbor. Lägg sedan därtill en rejäl dos av Guds välsignelse, så finns det alla möjligheter för
en positiv utveckling av bygden.
Även den här gången var jag
tvungen att spara en del material
till nästa nummer. Det är givetvis
ett delikat problem, men samtidigt
känns det ju givetvis lite tråkigt
när man inte får plats med alla nyheter.
Än en gång många tack för alla
fina bidrag till tidningen och för
alla tips. Fortsätt gärna att tipsa
redaktionen om sånt som är på
gång och låna gärna 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
presstopp.
Hör även av Er, till någon av oss
i redaktionen, om de ev satsningar som Ni har på gång. Redaktionen kan Ni nå på nedanstående te
lefonnummer eller genom att maila
till
botebladet@ronestar.nu
Nästa nummer av Botebladet
kommer ut vecka 12-13 och sträcker sig maj månad ut.
Ha en underbart välsignad vinter med en fröjdefull jul och ett gott
nytt år. Väl mött på alla de trevliga 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
2

PRESSTOPP
NÄSTA BOTEBLAD
fredagen den 13/3 2009
Notera detta datum
i Din planering!

I

somras fyllde jag fyrtio år och det känns lite som
mitt emellan två halvlekar, om man pratar fotboll.
Hur har det varit och hur blir framtiden? Om jag
börjar med att se tillbaka på 70-talet, så var det förstås annorlunda i Undrom. Konsum, post, bank och mack
var inte det minsta hotade av nedläggning.
Musikundervisningen på Kalknäs skola hölls av Sten
Ulander från Utnäs, som gjorde att jag och många andra
höll på med musik. Sten bildade blåsorkestern Stenbitarna på 80-talet, där jag spelade med.
På vintern var skidåkning, i UIF:s skidsektion, rätt naturligt för mig, både beroende på snötillgång och familjetradition. Innan säsongen började på allvar genomfördes skidlägret i Åkersjön, som var ett litet äventyr för
oss ungdomar. Ofta avslutades säsongen med klubbmästerskap i Sunnersta, som sedan flyttades till Gålsjö.
1987 flyttade jag till Stockholm för att studera på
högskola. 1995 slumpade det sig så att jag fick jobb på
Elpress i Kramfors och flyttade tillbaka. Samtidigt följde
Ulla, som då bodde i Solna, med. Visserligen bodde vi tre
år i lägenhet på Limstagatan i Kramfors, som en liten övergång från storstad till landsbygd. 1998 flyttade vi till
f d Undroms Gästis på Klippgården.
Våra pojkar, Niklas och Markus, är nu åtta och nio år.
Man kan undra vad de skulle skriva om då de är 40? De
kommer att kunna räkna upp liknande saker, får man hoppas, fast det ser ut som om det inte kommer bli lika mycket
skidträning för dem!
Naturligtvis måste både in- och utflyttning ske till
bygden även i framtiden. För barnfamiljer, som flyttar
in eller återvänder, är onekligen bra för både skola och
dem själva. Jord- och skogsbruket har,
som i alla tider, även det en dragningskraft. Att bo vackert kan inte heller
vara någon nackdel för inflyttning. Bara vi berättar om de fördelar vi har,
så att fler får veta vad de egentligen
missar, så löser sig det mesta.

Lars Bodin
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Ulf Lhådö, i Boteåparlamentet, är den som har kämpat mest för att få igång bensinförsäljningen.

Nu blir det på nytt möjligt att köpa
bensin på Macken i Undrom
Det mesta tyder på att det, inom en snar framtid, går att tanka på Macken i Undrom

M
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öjligheten till att kunna köpa bensin lokalt är en viktig del för en levande landsbygd. Därför
torde det vara många bybor som har sörjt över det faktum att det, under några års tid, inte
har varit möjligt att tanka på Macken i Undrom. Nu tyder dock det mesta på att det, inom en snar
framtid, åter kommer vara möjligt att göra detta, tack vare att Macken har köpts av den lokale företagaren
Per-Erik Altin. Denne kommer dock inte att sköta den dagliga driften, utan detta måste lösas på frivillig väg.
Tanken är att det ska kunna köpa både bensin och diesel, som då ej blir bundet till något särskilt
bensinbolag, via en kortläsare. En offertförfrågan på en kortläsare har därför gått ut och ca 75%, av den
estimerade kostnaden för en sådan, är i dagsläget täckt. En förhoppning är att kommunen ska visa sin
välvilja, med tanke på hur mycket det kommer att spara in och underlätta för hemtjänsten, och gå in med
resterande belopp.
av Rolf Ronestjärna

Ulf Lhådö har lämnat in en ansökan om miljöfarlig verksamhet till Sollefteå kommun.
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av Rolf Ronestjärna
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det är betydligt lättare att få tag i de allra senaste böckerna på biblioteket i Undrom, än vad det t ex är
i Sollefteå. ”Köerna på nya böcker är mycket längre där”, konstaterar hon och påminner också om
att det också går bra att beställa böcker från andra bibliotek. Och även om man nu, mot all förmodan,
inte råkar tycka om att läsa böcker, så tillhandahåller biblioteket även tidsskrifter, CD-böcker och CDspel. Så det torde finnas något för alla smakriktningar och det behövs egentligen inte så mycket för att
den nedåtgående trenden ska kunna vändas. ”Det får gärna vara lite fler vuxna som kommer och
lånar böcker”, hälsar Inga-Maj.
Även personalen på Kalknäs skola har noterat nedgången i antalet utlåningar och man kommer inför hösten att satsa ännu mer på läsning i undervisningen. I höstas visade t ex Inga-Maj upp bibliotekets
nya barn- och ungdomsböcker för Kalknäseleverna och fick väldigt positiv respons på detta. De populära bokkassarna på förskolan finns också kvar, där föräldrarna har möjlighet att, enkelt och smidigt, ta
med sig lite barnlitteratur hem när man kommer och hämtar sina barn.
Biblioteket har, precis som tidigare, öppet tisdagar kl.14-19. Om den tiden inte skulle råka passa, så
finns det även möjlighet att låna på andra tider, förutsatt att man först fixar ett lånekort hos Inga-Maj.

Törstaborna Linda Öhlund och Jonas Larsson fick berätta om varför de valde att flytta till Boteå.

Nu börjar även massmedia
att intressera sig för Boteå
Mitt Nytt besökte Boteå för att göra ett reportage om utvecklingsarbetet i bygden

B
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oteåparlamentets och Boteå Utvecklingsgrupps intensiva arbete för bygdens fortlevnad och
utveckling uppmärksammas tydligen även utanför vår bygd. Torsdagen den16:e oktober besöktes nämligen bygden av SVT:s Mitt Nytt-redaktion i Sundsvall, efter ett hett tips av Kristina Strand i BUG.
Reportageteamet från Mitt Nytt tillbringade inledningsvis ca 1½ timme på Kalknäs skola, där man
bl a intervjuade de förhållandevis nyinflyttade familjerna Larsson-Öhlund (se Botebladet nr 1/2007)
och Sahibi (se Botebladet nr 2/2008). Även Botebladets redaktör tvingades att vara med på ett hörn.
Efter lunch på skolan drog teamet därefter vidare till Arlom, för att göra en intervju med familjen Niklas

Den nyinflyttade flyktingfamiljen Sahibi, från Afghanistan, intervjuades av TV-teamet från Mitt Nytt.
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Ljungström. Kvällen därpå sändes det 3½ minuter långa reportaget i Mitt Nytt och även en 22 sekunder lång snutt visades i Rapports 19.30-sändning. Dessutom i Landet Runt den 25/10. Sammantaget
blev det ett fantastiskt tillfälle för Boteå att få visa upp sig.
av Rolf Ronestjärna
Titta gärna på TV-inslaget på Parlamentets hemsida på http://www.botebygden.com eller på Youtube

Aj, aj, aj så
fel det blev!
Så kan det gå när inte haspen är på

I
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förra numrets Porträtt angavs felaktigt
att fastigheten Törsta 332 skulle ha brunnit ned för ett antal år sedan. Inget kunde
vara mer fel, för det var istället fastighetens
ladugård som blev ett offer för lågorna. Botebladet ber därför de nuvarande ägarna om
ursäkt och beklagar samtidigt att man inte
hade dubbelkollat informationen innan den
Redaktören
Törsta 332 lever och mår troligtvis bättre än någonsin. publicerades.

Roland Melander och Folke Johansson är två Boteåbor som har återuppväckt traditionen att fiska med not.

Notfisket i Lännäs har återuppstått efter många år
Ångermanälven erbjuder ett fantastiskt rikt fiskliv för den som är intresserad

F

iske med not är en gammal, och väl beprövad, fiskemetod och notfiske har bedrivits i våra trakter sedan väldigt lång tid tillbaka. I Lännäs har dock notfisket legat nere i tjugotalet år, men för
två år sedan återupptogs det av tre Boteåpojkar, nämligen bröderna Folke och Mikael Johansforts. nästa sida
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son och Roland Melander. När
Botebladets naturreporter anländer
till Notstugan i Överlännäs sitter
Folke Johansson och Roland Melander, tillsammans med Lennart
Ölund som brukar rycka in när det
är någon som är borta i notlaget, och
laddar upp med lite nykokt kaffe.
Folke berättar att han hållit på
med notfiske i 8-9 år och att han tidigare var med i ett notlag uppe i Noten fraktas på en liten flotte som dras av en av båtarna.
Holm. Sedan två år tillbaka arrenderar man dock fiskevatten av Lännäs byalag. Innan man kunde börja
fiska fick man dock ta dit en dykare för att rensa botten, över mot
andra sidan älven och ca 300 meter uppåt älven.
Folke och Roland berättar vidare att vattennivån inte får vara för
hög för att man ska kunna dra noten. Så när det släpps på vatten, uppe vid kraftstationen i Sollefteå, så Nu på hösten är det mest sik och öring som fastnar i noten.
är det liksom kört. Därför brukar det att gå som allra bäst att fiska tidigt på morgnarna och även efter
vissa klockslag på helgen.
Vid notfisket använder man sig av två båtar, varav den ena drar en liten flotte efter sig med själva noten,
som är 140 meter lång och 5 meter bred. När noten har släppts ned, ca 300 meter uppför älven, kör de
båda båtarna sakta nedför älven med noten hängande emellan sig. Väl tillbaka vid Notstugan drar man
försiktigt in noten för att vittja den. Sommartid brukar man kunna fånga lax och på hösten är det mest öring
och sik som man får upp. Varje notdragning tar mellan 10-40 minuter, beroende på hur högt vattenståndet
är. Så minst ett par notdragningar hinns med vid varje tillfälle.
av Rolf Ronestjärna

Notfiskarna Roland Melander och Folke Johansson visar sig helt klart vara med på noterna.
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Anders Bodin understryker att hans bok helt och hållet har producerats av företag i Ångermanland.

Boteåbon Anders Bodin har
nu trätt in på författarbanan
Med stolhet är Botebladet först ut med att publicera den oväntade nyheten

D

et finns mycket som tyder på att Boteå verkligen är något av ett centrum för kreativitet och
skaparanda, för helt klart knepas och knåpas det en hel del runt om i stugorna i bygden. En av
dem som suttit, i hemmets lugna vrå, och skapat är Undromsbon Anders Bodin, som i dagarna
släpper en rykande färsk diktsamling.
Man skulle kunna säga att Anders författarkarriär egentligen startade i samband med att Höga Kusten Maraton firade sitt tioårsjubileum 1991. Inför jubiléet bad nämligen tidningen Nya Norrland ett antal personer att skriva ned lite personliga reflektioner runt tävlingen, för att publiceras i en jubileumsupplaga. En av dem som tillfrågades var just Anders Bodin, som det året också själv firade tioårsjubileum
som deltagare i tävlingen. Anders kom att bidra med en alldeles egenhändigt komponerad dikt, som
handlade om hans olika upplevelser från sina alla maratonlopp under årens lopp.
Anders berättar att hans författardebut kom att ge mersmak och det också var i detta ögonblick som
tankarna föddes att, någon gång i framtiden, ge ut en egen diktbok. Nu har äntligen dikten blivit verklighet, eftersom hans nyutkomna diktsamling, Dagsens sanning - dikter på Ångermanländska, finns att
köpa hos Handlar´n i Undrom fredagen den 28/11.
Boken innehåller 27 dikter med upplevelser och intryck från några av Anders stora intresseområden
i tillvaron, d v s idrott, trav och älgjakt. ”Men framför allt handlar många av dikterna om våra attityder”, förtydligar Anders. Samtliga dikter är på Ångermanländska och boken är, enligt Anders, ett
manifest för det Ångermanländska idiomet. Längst bak i boken finns dock, för säkerhets skull, en liten
parlör. Dessutom medföljer även en CD, där Anders själv läser dikterna. Boken innehåller dessutom 25
småroliga teckningar, av illustratören Alf Lannerbäck från Nyadal, och den lokale konstnären Björn
Krestesen har bidragit med en målning till själva omslaget. ”Jag har haft väldigt mycket hjälp och
stöd av Björn. Han har verkligen hjälpt mej framåt och varit med och påverkat design och formgivning!”, berättar Anders vidare och avslutar med att säga att han låter tio kronor per bok oavkortat
gå till kulturföreningen Botatons verksamhet.
av Rolf Ronestjärna
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Med märkbar belåtenhet planterar Tommy Hellström och Stefan Andersson öring i Hustjärnen.

Högforsåns Intresseförening planterar för framtiden
Boteåbygden erbjuder mycket fina fiskevatten för både bybor och utomsocknes
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ör tio år sedan bildades Boteå Fiskevårdsområde, på initiativ av Boteåborna Stefan Andersson och Stieg Johansson. Redan två år tidigare,
alltså i juni 1996, hade de båda, tillsammans med en
handfull Boteåbor, även varit med om att dra igång Högforsåns Intresseförening där Stefan Andersson, sedan ett par år tillbaka, är ordförande. Övriga styrelseledamöter i föreningen är Tommy Hellström (sekreterare), Dan Andersson, Bo Fahlén, Jan Nordlöf, Roger
Bolin och Markus Edhager. Även Anders Ölund är
med och drar ett tungt lass i föreningen.
Varje höst brukar Högforsåns Intresseförening
plantera ädelfisk i tre av bygdens sjöar, som man arrenderar av just. Boteå Fiskevårdsområde, som omfattar ett 20-tal sjöar och tjärnar. Tidigare i höst planterade man 100 kg röding i Brustjärnen och den 22:a
oktober planterades 150 kg öring i sjöarna Hustjärnen
och Svarttjärnen. Det var vid det sistnämnda tillfället
som Botebladets naturreporter råkade befinna sig på plats
och då kunde dokumentera denna intressanta händelse.
Stefan Andersson berättar, i bilen på väg till planteringen, att premiären för att pimpla röding äger rum sista Den inplanterade öringen väger ca 800 gram.
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helgen i november, medan spöfiske av öring drar
igång redan i Allhelgonahelgen.
Precis som de flesta andra små fiskeföreningar
lever även Högforsåns Intresseförening på svältgränsen och varje år går man med minus, mycket
tack vare den omfattande utplanteringskostnaden,
som uppgår till mer än 20 000 kr varje år. Likaså
kostar det att underhålla de vindskydd och spångar
etc som finns vid de tre sjöarna. Därför är man givetvis väldigt beroende av att få sälja fiskekort, för
att överhuvudtaget kunna överleva och för att kunna
Tillsammans med Ove Sahlin på Forsmo fiskodling.
fortsätta med sin fina verksamhet.
Tyvärr verkar det dock som om bygdens invånare inte riktigt har fått upp ögonen för de fina fiskevatten som finns att tillgå i området, likaså att
priset på fiskekort är oerhört lågt. Ett dygnskort
för rödings- och öringsfiske kostar t ex endast 80 kr
och på det har man då rätt att dra upp antingen två
öringar eller fyra rödingar. Nöjer man sig däremot
med att fiska aborre, gädda och harr, så kan man
göra det till den modesta årskostnaden av 100 kr
per person eller 150 kr per familj. Fiskekort går
att införskaffas hos Handlar´n i Undrom och hos Brustjärnen, Hustjärnen och Svarttjärnen.
samtliga styrelsemedlemmar.
Men hjärtefrågan hos Högforsåns Intresseförening är och förblir dock att kunna möjliggöra det för
havsöringen att kunna vandra ännu högre upp längs Högforsån. Men för att detta ska kunna bli möjligt,
så skulle det behövas byggas en s k fisktrappa vid den s k Hjalmarsdammen och likaså skulle en del
mindre grävarbeten behöva göras en bit längre upp, vid den s k Berglundsdammen. Dessutom skulle
även kraftbolaget behöva övergå till en jämnare vattenreglering, för att fisken överhuvudtaget ska kunna
ta sig uppströms.
av Rolf Ronestjärna

Öringen är märkbart ivrig att få flytta över till sin betydligt rymligare bostad i Svarttjärnen.
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Anders Olsson, med ett förflutet i Örnsköldsvik, och Fatima Olsson visar upp sina fina dockor.

Kalknäs skola fick besök av en
proffsig dockteaterensemble
Abellis Magiska Teater är en rullande teater med en högst ovanlig scen
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En prins, förtrollad till en isbjörn, hade en huvudroll. Efter föreställningen togs publikens ovationer emot.
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bland har man som reporter den stora turen att
råka befinna sig på rätt plats vid rätt tidpunkt.
Så kändes det i alla fall, när jag råkade få syn
på ett högst märkvärdigt ekipage då det passerade förbi utanför köks fönstret. Det visade sig vara
en ommålad gammal flyttbil med texten Abellis Magiska Teater. Frun hade dock, som vanlig, bättre
koll på tillvaron och hon upplyste genast om att teaterbussen var på väg till Kalknäs skola för en föreställning. Det tog inte många minuter förrän tidigare nämnda reporter befann sig på plats och fick
sig till livs en alldeles unik teaterföreställning i en Teaterbussen väcker uppseende där den drar fram.
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kanske ännu mer unik teatermiljö.
Minst lika förtjusta, som undertecknad, var både elever och lärare på Kalknäs skola, som den
17:e september fick ta del av en
oerhört spännande och välgjord
dockteaterföreställning av just
nämnda Abellis Magiska Teater.
Efter föreställningen fick jag mig
en liten pratstund med dockartisterna Anders Olsson och Fatima
Olsson, båda två annars hemmahörande i Nacka. Anders berättade att han, tillsammans med Bissa Abelli, redan 1979 bildade
Abellis Magiska Teater och att
man sedan dess regelbundet har
turnerat i hela landet och även har
gästspelat på dockteaterfestivaler
De egenhändigt gjorda dockorna fascinerade den unga publiken. i Europa, USA, Kina, Indonesien och Japan.
Han berättade vidare att det var
1983 som man införskaffade den
nuvarande teaterbussen och att
man, sedan dess, har spelat mer
än 3 000 föreställningar i den.
Tidigare använde man sig enbart av förinspelat ljud i sina föreställningar. Men i samband med att
man råkade hamna i diket under
en Norgeresa för ett år sedan, och
Anders Olsson skapade stor förväntning inför föreställningen. datorn med ljudpålägget gick sönder, tvingades man därför att köra
replikerna själva under den turnén.
Detta visade sig dock bli en positiv erfarenhet och man har faktiskt
fortsatt på den vägen. Dock kör
man fortfarande med förinspelad
bakgrundsmusik.
Just de här dagarna i september befann sig alltså Abellis Magiska Teater på turné i Västernorrland och samma dag, som
man var i Undrom, hade man dessutom hunnit med att besöka skolorna i Näsåker och i Resele.
av Rolf Ronestjärna

Den ombyggda flyttbussen rymmer drygt 50-talet åskådare.
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Tybrännsbon Johan Stattin återvände till hembygden och ruskade liv i sitt gamla företag.

Företagaren Johan Stattin åtar sig
nästan alla former av grävarbeten
JS Lantservice i Tybränn har fört en undanskymd tillvaro under flera år

E
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tt av Boteås många småföretag är Johan Stattins JS Lantservice i Tybränn. Firman startades,
på pappa Bengts inrådan, redan 1995 när Johan gick i nionde klass på Vallaskolan. På den tiden handlade det mest om skogsröjning, plantering och gallring. Under många år har dock firman, i princip, varit placerad i malpåse, men för tre år sedan bestämde sig dock Johan för att åter blåsa liv i
företaget. Idag kan därför JS Lantservice erbjuda vatten- och avloppsgrävning, grundläggning, byte av vägtrummor och dikning av vägar. Dessutom utför företaget underhållshyvling av vägar och all form av markplanering.
Johan, som i grunden är utbildad elektriker, jobbade till en början, efter gymnasiets slut 1998, en del i
skogen och därpå ett år på Svalöf Weibull i Lännäs. Därefter övergick han, att under 1½ år, jobba
som maskinförare på ett jordbruk i Prästmon. Därifrån kom han att flytta till Stockholm och jobbade
där som elektriker i 1½ år. 2001 fick han jobb som elektriker på Kempes El i Sollefteå och 2004 flyttades han över till deras verksamhet i Kramfors. Samma år flyttade även Johan, tillsammans med sambon Marie Andersson (som jobbar som mätningstekniker på NCC i Sundsvall), tillbaka till Johans
hembygd och tog där över farmor och farfars hus i Tybränn.
av Rolf Ronestjärna

I Johan Stattins och i JS Lantservice´s maskinpark finns idag både en grävmaskin och en väghyvel.
12

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Potatiskooperativet, med Haseeb Sahibi (t h) i spetsen, sålde av sin potatis på Hantverksdagen.

Nytt Potatiskooperativ i Boteå
Undroms Potatis är ett nystartat företag med stark Boteåanknytning

FOTO: LENNART JOHANSSON

U

ndroms Potatis är en kooperativ förening med 13 medlemmar. Affärsidén är att sälja ekologiskt odlad potatis och grönsaker. Medlemmarna är två kvinnor och elva män, som är flyktingar från Afghanistan, Iran, Eritrea och Etiopien. Två av medlemmarna är funktionshindrade.
”För att bli medlem i föreningen behöver man inte vara från något av dessa länder och det är inte heller något krav att man är muslim, även om det råkar var så nu”, säger Haseeb Sahibi, som
flyttade med sin familj till Undrom för ett halvår sedan och som nu är en av de starkast drivande krafterna i föreningen. ”Syftet med att bilda föreningen är naturligtvis att skapa arbete och att få inkomster för medlemmarna. Ett annat syfte är medlemmarnas integrering och aktivering i det svenska
samhället och i arbetslivet”, fortsätter Sahibi.
Sahibi konstaterar att allt har lyckats över förväntan. ”Vi fick en mycket riklig skörd, potatisen
håller en väldigt god kvalitet. För de aktiva i föreningen har det inneburit att man har kommit i
kontakt med många i det svenska samhället, som man annars inte kommit i kontakt med”, menar Sahibi. Intrycket från medlemmarna hittills kan sammanfattas med två ord: Vi kan!
Tomas Eklund, med sin kompetens och sitt starka engagemang, har varit en väldigt viktig
förutsättning för framgången. Likaså hela bygdens bemötande
och hjälpsamhet. Maria Norgren och Lars A Gradin är några som kan nämnas, men även
många andra har varit väldigt
viktiga för att allt ska fungera.
Nu när potatisen är upptagen, så gäller det att lyckas med
att sälja all potatis (se annons på
sidan 33).
av Lennart Johansson Några av kämparna, som i vått och torrt, tog upp potatis i Överlännäs.
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KÄLLA: BOTEÅALMANACKAN 2007

F d Vallängeföreståndarinnan Anna Öberg handlar hos Rudmar och Rune Höglund i Tybränn.

Boteå - Ett matbutikernas Mecka
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I

dag finns i Undrom ortens enda och mycket upp
skattade mataffär. Fram till slutet på 50-talet fanns
det två butiker bara i Undrom och minst åtta till i
närområdet. I Undrom låg en av områdets tre Konsumbutiker och granne med Konsum var Agrells. Butikerna
hade ett likartat sortiment. Kundunderlaget var bra minns
Helge Persson, som körde varor till Agrells, bl a från Härnösand. ”På den tiden handlade man ju lokalt. Till Sollefteå kom man kanske en gång om året och det var
Endast Handlar´n finns kvar av alla butikerna.
oftast till jul”, minns Helge.
I Offer låg den andra Konsumbutiken, som var en
filial till Konsum i Undrom. Även Grillom hade en
Konsumfilial. I Grillom fanns likaså en affär, som drevs
av John Pettersson. Någon knapp kilometer åt Undromshållet låg en tredje som ägdes av Carlins.
I Stöndar övertogs affären av Rune och Gerd Högberg, efter Gerds morbror Einar Bohlin, år 1950. Före
Einar Bohlin ägdes affären av Oskar Nilsson. När
makarna Högberg flyttade till Viksjö 1961 överläts affä- Agrells tidigare butik i Undrom.
ren till John Pettersson från Grillom. Den affär som
finns i Viksjö i dag byggde makarna Högberg 1981.
”Där sålde vi allt utom barnvagnar och likkistor”,
säger Rune, medan sortimentet i Stöndar var jämförelsevis väldigt begränsat.
Vid Arlom, längs den dåvarande vägsträckningen
mellan Örnsköldsvik och Sollefteå, låg Jonkes Boa,
senare Sjödins. Kalle Sjödin tog över efter sin far Jonas. Där var busshållplats för Nordanskog och passagerarna passade på att köpa en bit korv eller något an- F d Carlins butik i Grillom.
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För ca femtio år sedan fanns det så många som tio matbutiker i Boteå
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nat att stoppa i magen inför den fortsatta färden. Vägen gick så nära huset att några busungar frestades att
knyta fast farstubron i bussen. Hur det hela avlöpte
förtäljer dock inte historien.
Kalle Sjödin hade även en liten butiksfilial med ljugarebänk i Gålsjö. ”Kalle tyckte om att skämta med
kunderna. Man visste aldrig riktigt var man hade
honom. Han var finurlig, men lurade aldrig någon”,
minns Helge Persson. När en kund frågade om korven var sur, så höll han med. Hon trodde att han sko- Den gamla Konsumbutiken i Grillom.
jade och köpte korven. Väl hemma konstaterade hon
att den faktiskt var sur och ringde upp affären. ”Ja,
men jag sa ju det”, sade Kalle. Kunden fick en ny
korvbit. En dam, som var försiktig med pengarna, frågade Kalle vad cigaretterna kostade. Han böjde sig
fram mot henne och viskade: ”Jag har smuggel för
en krona paketet”. ”Damen kastade ett öga på mej
och bad sen att få två paket”, berättar Helge. När
hon gått sade Kalle: ”Nu kan jag inte svara i tele- Bröderna Höglunds f d butik i Tybränn.
fon. Jag har sålt chokladcigaretter.”
I Tybränn fanns bröderna Rudmar och Rune Höglund. I sortimentet hade de allt från mat till fodermedel,
spik, hästskor, vardagskläder, cyklar och musikinstrument. Fastigheten ligger på gränsen mellan två riktnummerområden. Ringde man affären fick man slå 0620
och ringde man bostaden var riktnumret 0612. När
Ann Louise Ericson bodde i Överlännäs handlade
hon i första hand hos Bröderna Höglund. Om hon
inte fann det hon sökte tog Rune, som bodde i Sollef- Jonkes Boa och sedemera Sjödins i Arlom.
teå, med sig varorna dagen därpå. Han handlade i Konsum, ställde varorna på prästgårdsbron morgonen därpå och lade kvittot i påsen. Ann Louise betalade nästa
gång hon kom till affären. Vid ett tillfälle behövde hon
en skruvmejsel med kort skaft. Kunde de ordna det?
”Går det bra med en begagnad!?”, frågade bröderna. De hade mycket verktyg kvar sedan den tiden de
hade haft cykelverkstad. En god vän från Skåne besökte Ann Louise på 80-talet. När väninnan, som arbeDen tidigare Konsumbutiken i Offer.
tade inom äldreomsorgen, hörde talas om sortimentet
frågade hon om det fanns sämskinnspapiljotter. Sådana användes på 40-talet och saknades av dem som
bodde på äldreboendet. Visst fanns det sådana!
Men det har funnits mer än mataffärer i bygden. Längs vägen mot Stöndarbränna låg ett bageri
minns Rune Högberg. Även Lännäs gård hade ett. Dessutom hade Elma Åkerstedt sybehörsaffär i
Undrom. Det fanns många hemsömmerskor i bygden som handlade hos henne. Elma sålde även tyger,
dukar och leksaker. Hon sålde också kläder, såsom blusar, kjolar, tröjor och underkläder. Som utbildad sömmerska utförde hon ändringssömnad. ”Jag hade trevliga och bra kunder!”, minns Elma och
konstaterar att hon haft förmånen att få arbeta med det hon har haft lust till.
I dag kan vi glädjas åt att det återigen finns en klädbutik i Undrom. Tack vare Claire Sjölander kan
vi ekipera oss i snygga dam- och herrkläder. Claire hälsar oss välkomna till hemmabutiken KLARA,
med infart mitt emot Klippgården (se artikel på sidan 24). Jag vill avslutningsvis tacka Ingrid Agrell,
Ann Louise Ericson, Rune Högberg, Helge Persson, Maggan Svensson och Elma Åkerstedt, vilka
alla har lämnat värdefulla bidrag till denna artikel.
av Kerstin Sjögenbo
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Harry Hägglund

Harry Hägglund har tillhört Filadelfiaförsamlingen i 62 år
Botebladet presenterar Harry Hägglund i Häggbränna

H

arry Hägglund föddes på julkvällen, hemma på kammaren i Häggbränna, nådens år1922. Huset hade gått
i arv i flera generationer och där har Harry också kommit att tillbringa hela sitt liv. Mamma och pappa hette Alfred och
Edla. Harry var näst yngst i en syskonskara, som även bestod av
Fritz, Signe och Gunnar. Han hade även en äldre syster, som
dock dog i Spanska sjukan endast fem år gammal.
Pappa Alfred jobbade vid massafabriken i Björkå som ung.
Han försörjde sig sedan på jordbruket och på vintern körde han
timmer för Björkå Aktiebolag. Edla var hemmafru och hjälpte
till i jordbruket under alla år. Mamma Edla trodde på Gud och
bad aftonbön med barnen varje kväll.
Harry gick 6-årig folkskola i Björkå skola. Från tidiga år
fick syskonen hjälpa till hemma på gården. De plockade ax, räfsade hö, tröskade, gallrade rovor, högg och körde hem ved. Direkt efter skoldagen var slut bytte Harry om och körde timmer
tillsammans med pappan.
Harry har alltid tyckt om att arbeta. Som 14-åring fick han
sommarjobb på Holms Säteri. På vinterhalvåret jobbade han i
skogen, både hemmavid och åt Björkå Aktiebolag. 1942 låg
Harry sex månader på Sundsvalls Sanatorium för knölros. 1944
gjorde han lumpen i Sollefteå under tolv månader och placera16

FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
- Inget som jag kan komma på.
Sån är jag:
- Det får andra bedöma, men
jag försöker alltid att vara en ärlig person.
Tre föremål jag skulle ta med
mig till en öde ö:
- Bibeln, dragspelet och röjsågen.
Jag blir glad när:
- När Gud välsignar mig.
Någon jag gärna vill träffa:
- Jag ser fram emot att få träffa
Jesus på Uppståndelsens dag.
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des därefter vid norska gränsen, där
han låg i tre månader fram till krigsslutet. Han jobbade även ett halvår
på skofabriken i Mjällom under
1947, men återvände dock till sitt arbete på Björkå AB, eftersom han
inte riktigt trivdes i Mjällom. Harry
berättar att det någon gång, i den här
vevan, skedde en övergång från häst
till maskin inom skogsbruket. 1949
tog Harry över jordbruket efter pappan och hade under några år ett antal kor och en häst. På dagarna jobbade han för Björkå AB och på
kvällarna skötte han om det egna
jordbruket. Det blev m a o långa och
tröttsamma dagar för honom och ofta
blev det även nattarbete, eftersom
han endast hade möjlighet att låna
Björkå AB:s traktor mellan 02-06
på natten. Efter att han kom att dela
sitt liv med Kerstin, hade han dock
god hjälp av henne i jordbruket. I
princip kom Harry att jobba åt bolaget, som sedermera togs över av
SCA, ända fram till sin pension 1987.
Kerstin och Harry Hägglund var gifta i nästan 55 år.
Harry var även utryckningsledare vid
Boteå brandkår i ca 40 år.
Redan i unga år brukade Harry gå
på möten i Missionskyrkan i Björkå. På vintern, när isen hade lagt sig,
brukade ungdomarna i Björkå även
gå på möten i Lökom. ”Det var i
princip det enda nöje man hade på
den tiden och det var, för det mesta,
fullsatt på mötena”, minns Harry,
som var en förhållandevis regelbunden mötesbesökare under fem års tid.
Det var många som bad för Harry under den här tiden och han var, som
han själv uttrycker det: "Jag var sökt
av Gud, men jag hade svårt att bestämma mej för att lämna mej åt Harry Hägglund har spelat dragspel sedan 15-årsåldern.
honom." Men den 20/10 1946 lämnade sig slutligen Harry, tillsammans med ytterligare två personer, åt
Gud i samband med en mötesserie i Lökom. Redan månaden innan hade han gjort sig av med sin pipa
och tobak. Harry berättar att han hade en mycket stark frälsningsupplevelse i samband med att han böjde sig för Gud. "Jag kände en stark värme i hela kroppen och fick genast en förvissning om att
Gud förlät mina synder." Salig och lycklig vände han hemåt. Båda föräldrarna tyckte att det var positivt att Harry blivit frälst och att han senare också gick med i Pingstförsamlingen. Ganska direkt lämnade
han tillbaka fotbollsskorna och matchdräkten, efter åtta års spelande och med bl a en serieseger som
merit, till tränaren i Björkå IF. Det var så man gjorde på den tiden. ”Det blev en helomvändning och
forts. nästa sida
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livet fick en annan mening för mej. Det blev ett förr och ett nu i mitt liv! Man ville också tjäna Jesus och försöka vinna människor för Gud”, berättar Harry. Ungefär en månad efter det att Harry
hade avgjort sig för Gud, närmare bestämt den 24/11 1946, döptes han och blev på så sätt medlem i
Församlingen i Lökom. Det var nämligen självklart för Harry att gå dopets väg och i princip hela bygdens ung-domar, och även många äldre, fanns på plats för att se Harry döpas. ”Det var bara jag som
döptes och det var alldeles fullt i lokalen”, minns Harry.
Sommaren 1948 lärde Harry, i samband med tältmöten i Lökom, känna en tös från Prästmon som
hette Kerstin Lidén. Strax efteråt blev de ett par och i den vevan avskildes även Harry som äldstebroder i Församlingen. Den 25/8 1951 ingick Harry och Kerstin äktenskap. 1952 föddes dottern Birgit
och 1958 kom dottern Lilianne till världen. I augusti 2006 fick Kerstin lämna det jordiska, vilket innebar
att Harry och hon fick nästan 55 år tillsammans. Familjen har annars alltid betytt mycket för Harry och
idag kan han tacksamt konstatera att han har begåvats med sex barnbarn och två barnbarnsbarn.
Under hela livet har dock, utan tvekan, tron varit det som har betytt allra mest för Harry. ”Tron på
Jesus har fått betyda allt och Gud har hjälpt mej varje dag", säger han. ”Det känns skönt att
veta att man fått sin synd förlåten och att man får vara ett Guds barn”, fortsätter han.
I ganska exakt 62 år har alltså Harry Hägglund varit en bekännande kristen och tillhört Filadelfiaförsamlingen i Undrom. ”Det är skönt att man får tillhöra Församlingen och får ha trossyskonen
som styrker och hjälper en”, konstaterar han tacksamt. Förutom sitt styrelseeuppdrag har Harry även
varit en trogen och uppskattad medlem i Församlingens sångkör. Med sitt dragspelande har Harry också varit med och glatt alla Dagledigträffsbesökare under många år som ligger bakom.
Trots att Harry Hägglund är kommen till ganska hög ålder, är han fortfarande ovanligt aktiv och vital.
Hemma på gården finns det alltid nåt att pyssla med och så länge han orkar, så kommer han att fortsätta
med att odla sin potatis och sina grönsaker och att hålla på med veden.
av Rolf Ronestjärna

Dan och Liselott Schöllin är oerhört nöjda med de förändringar som gjorts under hösten.

Nymodigheter hos Handlar´n
Både ägare, personal och kunder är mycket nöjda med förändringarna

D

e nya ägarna på Handlar´n i Undrom, Dan och Liselott Schöllin, satsar vidare i sin butik.
Som de flesta kunder säkert har sett, har det skett en del märkbara förbättringar under hösten.
T ex har kassan gjorts om och blivit mer kund- och personalvänlig. Utrymmet, mellan kassa
och vägg, har nämligen blivit större och mer ombonat och själva kassadelen har även byggts ihop med
speldisken. Dessutom har man även investerat i en helt ny kortläsare, vilket innebär att betalning med
kort, jämfört med tidigare, går blixtsnabbt.
av Rolf Ronestjärna
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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 också bra - dock
helst bara i nödfall. Mailadressen är som tidigare: botebladet@ronestar.nu

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.

Flera barnfamiljer är mycket intresserade av att
flytta till Boteå. Fler barn i bygden, betyder fler barn
på Kalknäs skola, som i sin tur innebär fortsatt tryggad existens för vår kära och viktiga skola.
Just nu finns det faktiskt ett antal lediga lägenheter på Pensionärshemmet i Undrom (tre ettor enligt Solatums hemsida 081122). Kanske är detta
nåt för Dig, som eventuellt har funderat på att flytta
till något mindre. Tag gärna kontakt med Solatum på 0620-68 28 50.

OBS. Lägenheten på bilden är dock inte ledig.
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Boteåparlamentets årliga Byating hölls traditionsenligt på Bettans Konferenscenter i Stöndar.

Bara positiva tongångar på Boteåparlamentets Byating
Ordförande Lennart Johansson kunde sammanfatta ett händelserikt verksamhetsår

B
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oteåparlamentets Byating ägde i år rum söndagen den 26:e oktober. Traditionsenligt hölls det
på Bettans Konferenscenter och 25 intresserade bybor hade mött upp. Kvällens ordförande,
Lennart Johansson, ledde förhandlingarna enligt den stadgeenliga dagordningen och ännu
ett verksamhetsår kunde läggas till handlingarna.
Lennart konstaterade, i sin sammanfattning, att det har varit ett händelserikt verksamhetsår. Sedan
skolan hotades av nedläggning, våren 2007, har bygden kraftsamlat på ett hittills unikt sätt. Boteå Utvecklingsgrupp (BUG) bildades, samtal med kommunens politiker intensifierades och skolan fick några
års respit. Kartläggning av hus till salu har gjorts och mycket arbete har lagts ned på att marknadsföra
bygden: Annonsering på Blocket, utgivning av Botebladet och tryckningen av Boteåtröjan, för att nämna
några. Satsningen har rönt stort massmedialt intresse och inslag har visats i såväl lokala- som rikstäckande TV-program. Detta har fått till följd att det har flyttat in ett antal barnfamiljer till bygden och ytterligare intresserade har hört av sig. Byatinget avslutades traditionellt med kaffe, smörgåstårta och trevligt
umgänge.
av Erik Sundberg

Gerd Öberg, Helge Andersson och Ulla Bolin.
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Richard Strand, Märith Löfgren och Lennart Johansson.
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Den nybildade s k Centrumgruppen hade sitt allra första möte hemma i Claire Sjölanders kök.

Boteå Utvecklingsgrupp har knoppat av sig i en s k Centrumgrupp
Centrumgruppen efterlyser förslag på hur Undroms centrum kan utvecklas

J

ust nu arbetas det på bred front i Boteå på att kunna utveckla bygden på alla områden. Boteå
Utvecklingsgrupp (BUG) har t ex det senaste året jobbat intensivt med att kunna marknadsföra
bygden och med att försöka locka barnfamiljer att flytta till vår trevliga och trivsamma by. Det arbetet börjar nu, så sakteliga, att bära frukt.
Som ett ytterligare led i att kunna göra byn ännu mer attraktiv, finns tankar på att kunna utveckla
Undroms centrum. I början av oktober samlades därför en handfull intresserade för att brainstorma och
fundera lite kring vilka möjligheter som finns kring just detta. En hel del fantasieggande förslag väcktes
såsom att, om möjligt, kanske anlägga en minigolfbana och starta sommarservering. Det stora behovet
är dock själva finansieringen och därför kommer gruppen att se över möjligheterna att kunna söka bidrag. Med anledning av detta projekt, uppmanas därför Boteåborna att höra av sig med ytterligare
förslag på hur vi ska kunna utveckla byns centrum.
av Rolf Ronestjärna
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Hör gärna av Dig till
Centrumgruppen om Du
har förslag på hur vi tillsammans ska kunna
utveckla och förbättra
Undroms centrum!
Maria Johansson 0620-321 82
Cecilia Sundström 0612-604 04
Anders Bodin 0612-603 33
Claire Sjölander 0612-604 70

Elaine Norberg, Cecilia Sundström och Maria Johansson.
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Maria Johansson och Kristina Strand var mycket nöjda med utfallet av Kakfrossepremiären.

Ett omåttligt frossande ägde
rum på Sunnersta Folkets Hus
Kakfrossan har kommit för att stanna
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Eva och Ulf Lhådö frossade loss på kakorna.
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E

tt alldeles nytt begrepp har nu lanserats i bygden, nämligen begreppet Kakfrossa. Vad
handlar då detta om!? Jo, det rör sig precis
om det som man kan misstänka; nämligen ett fullständigt och ohejdat frossande i kakor.
För det var precis detta som det kom att handla
om, när historiens första Kakfrossa anordnades på
Sunnersta Folkets Hus lördagen den 11:e oktober. Initiativtagare till arrangemanget var Kristina
Strand och Maria Johansson i BUG.
Hör gärna Kristina Strand på http://www.ronestar.nu/
filadelfia/sida5b.htm
av Rolf Ronestjärna Ann-Charlotte Agrell underhöll vid frossan.

Det hade inte suttit helt fel med pizzatallrikar.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Laila Lindholm, Hantverksmässans initiativtagare, visar glatt upp sin Barbiedockekollektion.

Hantverksmässa i Sunnersta
Boteåparlamentets Hantverksmässa verkar ha kommit för att stanna
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B

oteås egen Hantverksmässa är numer ett återkommande uppskattat inslag i höstmörkret. Laila
Lindholm i Boteåparlamentet, som är initiativtagare och ansvarig för mässan, berättar att det
är ungefär lika många försäljare i år som förra året. Det är andra året i rad som denna aktivitet
genomförs och det är ett ypperligt tillfälle för alla, som tillverkar olika former av föremål, att visa sina alster. Mässan är främst avsedd för lokala hantverkare men även andra är välkomna. Det var många välkända bybor som tog tillfället i akt att besöka mässan, men även nyinflyttade Boteåbor, och personer
boendes på andra orter, passade på att flanera runt,
handla och fika. Hantverksmässan har ett mycket
varierat utbud. Här är det möjligt att inhandla lokalt
odlade grönsaker och potatis och även smycken,
tavlor och annat.
”Idén till att starta en hantverksmässa har jag
stulit”, ler Laila. ”Jag fick den från mina föräldrar, som bor i Hok i Vaggeryds kommun. Dom
forts. nästa sida Lisbeth Gustafsson från Pelika Trading i Valla.

Pia Hedberg, Ella Bergman och Maj-Britt Ericsson. Det fanns också möjlighet att köpa gott och billigt fika.
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har en hantverksmässa där och jag tänkte att det borde man väl även kunna ha i Boteå”, berättar Laila vidare. Tanken med Hantverksmässan är att alla, som pysslar med någonting hemma, ska
kunna sälja det här och känna sig hemma på Sunnersta Folkets Hus.
Laila tror att det är många som handarbetar med någonting hemma. Själv stickar hon barbiekläder
och tillbehör till barbiedockor. Det är allt från tjusiga festklänningar till vardagskläder och handväskor.
Laila tror att det är vanligt att man tycker att det man själv tillverkar, inte är något som någon annan kan
tänka sig vilja köpa och det tycker hon är tråkigt.
”Alla är välkomna hit med sina hantverk, det gäller både företagare och enskilda. Men framför allt
vill jag komma åt den enskilde personen. Det finns nämligen många skickliga amatörer som pysslar på
till vardags, på sin fritid, och inte lever på det dom gör och dom är speciellt välkomna hit”, säger Laila avslutningsvis och gör sig beredd för att ta hand om nya kunder.
av Maria Johansson
Hör gärna Laila Lindholm berätta om mässan på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm

Förutom klädförsäljning erbjuder Claire Sjölander en hel del annat smått och gott i sin lilla butik.

Claire Sjölanders butik håller
idag till hemma hos henne själv
Hos Hemmabutiken Klara går det att köpa damkläder för alla åldrar

av Rolf Ronestjärna

Lyssna gärna på radiointervjun med Claire Sjölander på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm
Det är väldigt lätt att hitta till Claires butik.
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S

edan några år tillbaka har Claire Sjölander haft klädförsäljning i Butik Sköna Rum, belägen i f d
postlokalen i Undrom. I början av oktober valde hon dock att flytta sin klädkollektion till det egna huset (se kartan), där hon har inrett och dragit igång Hemmabutiken Klara på nedervåningen.
Claire berättar, i Filadelfias direktsända närradioprogram den 4:e november, att hon har kläder för alla åldrar.
”Jag brukar säga att min yngsta kund har varit elva
år och min äldsta etthundratre”, skrattar hon.
Öppettider för butiken är lördagar kl 11-16, men det
går även bra att höra av sig på telefon 604 70 och komma
överens om en tid som kanske passar bättre.

FOTO: KRISTINA STRAND

Efter föreställningen visade Cissi Jakobsson upp dockorna för de intresserade unga åskådarna.

Mossa, grenar och lingonpastej, öppna dej nu för mej!
Teater Västernorrlands föreställning lockade ett tjugotal till Botatonhuset i Kalknäs

D
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en 19:e oktober var jag, tillsammans med åtta barn och 14(!) vuxna, med om en Hemlighetsfull
resa på Botatonhuset. Det var två kvinnor, Sara-Kajsa Lundgren och Cissi Jakobsson
från Teater Västernorrland, som bjöd oss på en magisk och spännande barnteater.
Föreställningen handlade om vänskap och magiska krafter. Den innehöll mycket sång, ramsor och
musik, både gitarr och flöjtspel. Rekvisitan och ljussättningen bidrog till stämningen och skådespelarna
fångade verkligen barnen och bjöd flitigt in oss i publiken att delta i ramsor och med egna iakttagelser.
Ett sådant tillfälle var när barnen, genom att säga snälla ord, fick hjälpa till att förminska den elaka häxan,
för: ”Häxan Gnälla, gillar inte snälla!”
Föreställningen avslutades med en sång som handlade om att det är viktigt att ha riktiga vänner, för då går
allt bra! Efter teaterns slut fick publiken träffa häxdockorna och kika på övrig rekvisita. Därefter bjöds vi på
saft, kaffe och blåbärsmuffins. Ännu en trevlig söndagseftermiddag i Boteå!
av Kristina Strand

Föreställningen innehöll mycket sång och musik. Efter föreställningen bjöds det på saft och muffins.
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De ca 170 middagsgästerna lät sig väl smaka av älgköttet som skänkts av älgjägare från bygden.

Succé för älgmiddag på Sunnersta
Mikael Holmsten, en av eldsjälarna bakom älgmiddagen, tror på en fortsättning nästa år
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Ulrika Ölund spelade eget material under middagen. Gruppen Nya Ådalskanonerna spelade dansant musik.
Lyssna gärna på en radiointervju med Ulrika Ölund på http:/www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm
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F

ör ett tjugotal år sedan hölls varje år en älgmiddag på gammalt vis, men traditionen upphörde och
har varit vilande i många år. Tack vare ett antal personer, med stor kärlek till bygden och föreningslivet, har denna tradition nu återupplivats.
Det blev en mycket lyckad tillställning, när den stora älgmiddagen gjorde bejublad comeback. Människor i alla åldrar hade samlats på Sunnersta Folkets Hus och biljetterna var slutsålda. Som inledning
på kvällen, när alla tagit plats vid borden, bjöds vi på Ulrika Ölunds ljuva stämma. Sedan serverades
själva älgmiddagen på gammalt vis och det innebar
saftig älgstek, kokt potatis, god sås, sallad och gelé.
Nämnas bör att all den goda maten lagades av Laila
Lindholm. Resten av kvällen kunde vi umgås och
dansa till de förträffliga Nya Ådalskanonerna, som
med glatt humör spelade dansmusik från förr.
Festkvällen arrangerades av föreningslivet i Boteå gamla kommun och överskottet på intäkterna
går till Undroms IF och Boteå Skoterklubb, vilka
också var de som bidrog med det ideella arbete
som behövs för att en sådan här tillställning ska kunna
genomföras.
av Richard Strand Marléne Fahlén serverade förfriskningar under kvällen.
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Innebandykillarna från Sollefteå hade fullt sjå med att skriva autografer i samband med sitt besök.

Idrottslyftet är ett riktigt lyft
för eleverna på Kalknäs skola
Jörgen Strindlund efterlyser föräldrar som kan hjälpa till med innebandyträning
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S

amarbetsprojektet Idrottslyftet rullar på (se Botebladet nr 1/2008). Under hösten har det satsats lite extra på innebandy. Som ett led i detta
har man inhandlat och skänkt varsin innebandyklubba och boll till samtliga elever på Kalknäs skola
och Styrnäs Friskola. Detta har varit möjligt tack vare
frikostig sponsring från Sportringen i Sollefteå.
Vid fyra tillfällen under höstterminen kommer två innebandyspelare, från Sollefteå Innebandyklubb, på besök för att, helt på ideell basis, inspirera och lära ut regler. ”Det är toppen att, tack vare Idrottslyftet, kunna
plocka in kompetens utifrån”, menar idrottsläraren
Jörgen Strindlund tacksamt och hälsar att han hoppas
att även kunna dra igång innebandyträning med hjälp av
föräldrar.
av Rolf Ronestjärna Alla elever fick ta emot varsin klubba och boll.

Magnus Hallin och Peter Vikner tillsammans med Jörgen Strindlund och Annica Nordlander, Styrnäs skola.
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Toppmötet på Bohedsvallen mot Graninge, som Undroms IF vann med 1-0, lockade storpublik.

Undroms IF gjorde sin bästa
fotbollssäsong någonsin
Härnösands FF
Graninge
Domsjö
Undroms IF
Hägglunds
Sidensjö
Kramforsalliansen
Moliden
Högakusten
Frånö
Björna
Anundsjö 2

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

21 1
14 3
12 4
12 4
11 5
11 4
6 7
7 3
4 11
5 2
2 4
1 4

0 101-15
5 55-22
6 46-25
6 47-38
6 56-45
7 59-43
9 38-51
12 40-46
7 41-48
15 17-62
16 31-74
17 27-89

64
45
40
40
38
37
25
24
23
17
10
7

En pinne i sista matchen hade räckt för att komma trea

U

ndroms IF:s fotbollssäsong 2008 går till
historien som klubbens mest framgångsrika någonsin. Inför den sista matchen i serien fanns det faktiskt en teoretisk chans för fotbollslaget att komma tvåa i serien, men en lite medioker
insats, mot Kramforsalliansen, gjorde att laget till
sist fick nöja sig med en mycket hedrande fjärdeplats.
Mikael Holmsten, ordförande i fotbollssektionen, är oerhört nöjd med lagets insats och att laget
nu förhoppningsvis har etablerat sig i division 4.
av Rolf Ronestjärna

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Undroms IF var i år ett topplag i division 4.

Superförstärkningen Daniel Näsholm till höger. Den egna produkten Joel Bodin nickar till.
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Många av bygdens barn har under fotbollssäsongen varit engagerade i Undroms IF:s verksamhet.

Avslutning för Undroms IF:s
omfattande ungdomsfotboll
Publiken bjöds på stor fotbollskonst

L

FOTO: MAGNUS BLOCK

ördagen den 27:e september ägde avslutning rum för Undroms IF:s ungdomsverksamhet i fotboll på Bohedsvallen i Undrom.
Det hade regnat dagarna innan, men dagen till ära
lyste solen och det var nästan sommar i luften.
Tre spännande matcher, mellan barn och föräldrar, avverkades inom loppet av ett par timmar och
märkligt nog avgick det yngre gardet med segern i
samtliga dessa drabbningar.
Även diplomutdelning ägde rum och avslutningsvis bjöds alla på korv med bröd och på fika.

Publiken fick bevittna fantastiska bolldueller.
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av Rolf Ronestjärna Många snygga mål gjordes på Bohedsvallen.

Föräldralagen bjöd på imponerande skönspel.
29

FOTO: GÖRAN SJÖDIN

Närmare 200 magasinsprogram har under de tjugo åren sänts över Kramfors närradio.

Filadelfias närradio minns Boteåbor som gått ur tiden
Otaliga Boteåbor har, under de senaste tjugo åren,
kunnat höras via närradions etervågor

S

980407 Gunilla Häggström,
Handlar´n
960206 Ulf Holmsten,
Offers Försöksgård
951205 Einar Bodin,
Boteå PRO
930406 Halvard Åhlin
900109 Nils-Olov Nilsson,
Lommra & Kalknäs skola

edan i oktober1988 har Filadelfiaförsamlingen i Undrom sänt
närradioprogram över Kramfors närradio. Otaliga är de Boteåbor som, under de gångna åren, har medverkat i dessa månatliga
magasinsprogram. En del av dessa finns tyvärr inte kvar i livet, men deras röster finns dock arkiverade
på band. Med de efterlevandes tillåtelse har några av dessa intervjuer lagts ut på Filadelfias hemsida
och fler kan senare komma att läggas ut.
av Rolf Ronestjärna
Lyssna gärna på ovanstående intervjuer på http://www.ronestar.nu/filadelfia/sida5b.htm

Vackert konstverk på Filadelfia
Lars-Erik Larssons vackra konstverk finns idag att beskåda på Filadelfia i Undrom

S

På Filadelfias Dagledigträff i november berättade Lars-Erik Larsson historien bakom sitt konstverk.
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edan tidigt i höstas finns ett mycket vackert konstverk upphängt i Filadelfiaförsamlingens lokal.
Konstverket som är skapat av Lars-Erik Larsson, Gålsjö bruks välbekante smed, föreställer
korsdramat med bl a en Jesusfigur gjord i brons.
av Rolf Ronestjärna

GRRR!!!
I samband med vinterns första rejäla snöfall får jag mig en kort pratstund med Arga Gubben, när han stannar till efter ett besök på Handlar´n.
AG: Jasså, här står lilla söta redaktörn och hänger på sin snöskovel! Finns det inget bättre sätt att försöka få folk att tro att man gör nåt nyttigt!?
BB: Gubben kanske skulle kunna tänka sej att ge mej ett handtag... AG: Vad skulle han med ett sånt till? Räcker det inte med
handtaget som sitter på skoveln!? Förresten har jag inte tid att stå
här och kallprata, plikten kallar nämligen (Gubben harklar sig myndigt)! BB: Jaha! Vad är det då som är så bråttom, om jag får fråga? AG: Kapitalet, min käre redaktör! Kapitalet! BB: Inte visste jag att Gubben var intresserad av att
läsa politisk litteratur. AG: Det är han inte heller. Nej, här handlar det om betydligt viktigare saker.
BB: Jag har ju förstått att Gubben är ganska tät... AG: Jajamensan! Och tätare tänker han bli. Nu är det
nämligen dom stora klippens tid! Det är nu som det gäller att satsa rätt och satsa fullt ut! BB: Vad anser
annars Gubben om det här med att Börsen har gått ned? AG: Det var inget nytt för honom. Han har alltid haft lätt att få ned sin börs i fickan. BB: Men har inte också Gubben drabbats av den stora bankkrisen? AG: Nä, nä! Han har alltid tänkt på att placera sina tillgångar, där inte mått och mal kan förstöra
dom. BB: Nu blir jag faktiskt lite nyfiken. Var nånstans har, i så fall, Gubben haft sina tillgångar placerade? AG: Naturligtvis på det absolut bästa och säkraste stället. I madrassen! BB: Aha! Det må jag säga.
Ja, då förstår jag varför den ekonomiska krisen måste ha gått Gubben obemärkt förbi. AG: Det är bara
förnamnet! Gubben har aldrig någonsin haft det så gott ställt som han har det just nu. BB: Vad är det då
för ett stort klipp som Gubben har i åtanke och hänger det, om möjligt, ihop med dagens så brådstörtade besök på affären? AG: Självklart! Gubben har nyss varit där och inhandlat en rejäl kökssax. BB: OK.
Och vad tänkte han ha den till? AG: Att klippa upp madrassen med, fattar han väl! BB: Och sen då?
AG: Sen blir det väl bara för gumman att sätta sej vid symaskinen. BB: Ock!? AG: Ja! Sen får hon helt
sonika ta madrasstyget och sy ihop det till en sån där fallskärm som finns beskriven på Nordeas hemsida. BB: Och vad tänker han göra med pengarna som ligger i madrassen? AG: Dom kommer han att
köpa ett koppel för, till sin och gummans lille vovsing Hubert. BB: Ett koppel!? AG: Visst! Ett koppel
fjärmans finansvalpar är vad det får bli. Sen blir det ännu mer strålande och härliga tider. Det ska Gubben själv bli man för! BB: Ja, då är det väl bara att önska Gubben lycka till med de framtida investeringarna. AG: Tyvärr! Sånt finns det inte tid till nu. Gubben måste nämligen dra! Adjöken på sej!
Arga Gubben försvinner hastigt i kvällsmörkret och lämnar ett stort och tungskottat snömoln efter sig.
Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

JAG VET VÄL
VILKA TANKAR
SOM HAN HAR
FÖR OSS...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom

NÄMLIGEN
FRIDENS
TANKAR!!!
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Förra numrets kryssvinnare blev Karin Jonsson, Kumla. Grattis! Orden i de grå bildbanden skickas till Erik Hoppe, Stöndarbrännan 339, 881 95 Undrom och ska vara framme senast fredagen den 9/1. Lösning och vinnare publiceras på Handlar'n och på
http://xerxx.se/bote måndagen den 12/1 + även i nästa Botebladet.
VINN
SISTA
BOKEN!

av Erik Hoppe
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Adventskaffe
bjuds det på i Spelhörnan samtliga söndagar i Advent.

Skinklotteri
äger rum under perioden 15-20/12. Då får Du en lott
för varje 200:- Du handlar för vid samma tillfälle.
Dragning sker måndag 21/12.
Dessutom många fler trevliga & uppskattade aktiviteter.

Öppettiderna
är precis som vanligt:
Måndag - Fredag
Lördag & söndag
Avvikelser under Julen
Julafton
Juldagen

10 – 19
10 – 15
10 – 13
Stängt

Du kan lätt slippa köerna! Vi har tillgång till hela sortimentet på Apoteket och Systembolaget. Gör Din beställning i
tid och hämta ut den hos oss.
Hos oss kan Du även lösa in Plusgiroblanketter och betala
Dina räkningar.
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UNDROMS POTATISKOOPERATIV
Säljer ortens ekologiskt odlade potatis
Sort: Sava
200 KR PER SÄCK Á 25 KG
eller 10 KR/KG
Går även att beställa på telefonnummer
073-086 53 53 (Sahibi) eller 073-078 68 38 (Nasir)

I

Även presentkort på behandlingar och...
...Spikmattan! Den perfekta julklappen!

I

I

I
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Lucia den 13 dec i Boteå kyrka

I

I
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I

I

Fisketurismprojektet drar igång med början 2009!

I

I

Laserbehandling rygg/nack massage
akupunktur Reiki Eft TuiNa massage

I

I

A

I
ftonen börjar med Luciatåg i kyrkan, i
vilket barn- och ungdomskörerna medverkar, varefter fika, lotterier och gåvoauktion följer i Sockenstugan.
Tack vare de givmilda Boteåborna inbringade
Luciahögtiden i fjol totalt 8.223 kr, vilket oavkortat I
I
tillföll ”Världens barn”.
Boteåkören, som svarar för arrangemanget, hoppas att resultatet skall bli lika bra även i år.
Lördagen den 13 december är alla välkomna till
Luciahögtiden och ta gärna med gåvor till auktionen. Det går mycket bra att lämna dessa i Sockenstugan samma kväll, före besöket i kyrkan.

I

Öppet 11-17
I

I
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I
u har vi äntligen fått mer information från Länsstyrelsen angående fisketurismprojektet,
så jag delger det viktigaste för er som eventuellt är intresserade av att delta i projektet. Projektet sträcker sig från 2009 fram till 2011,
alltså sammanlagt i tre år.
Enligt den förstudie som genomfördes under 2007, finns ett intresse och behov bland befintliga och potentiella entreprenörer att i projektform jobba för att få igång fisketurismen i Västernorrland. De behov som idag måste tillfredsställas för att fisketurismen, med dess entreprenörer, skall komma igång med en fungerande och varaktig verksamhet,
är bl a produktutveckling/paketering av fiske, marknadsföring och försäljning av sina produkter på rätt marknad, och till
viss del även grunderna i eget företagande. Samtliga entreprenörer, som kontaktats i förstudien, har förstått att fiske
utgör en del av en näringsverksamhet och inte är något som kommer att kunna ge en helårsförsörjning. Syftet med
projektet är att få ett antal entreprenörer med säljbara produkter, en utkomst av fiketurism, samt att etablera kontakt
med säljkanaler i strategiskt viktiga delar av Europa.
Projektet kommer att genomföras med gemensamma träffar, där teori varvas med praktik och egna arbetsuppgifter.
Som en del av utbildningen kommer projektdeltagarna att agera värd för övriga projektdeltagare, eller gäster som engagerats genom projektet. Här får deltagarna själva möjlighet att presentera sin produkt och öva på sin roll som
kommande fiskeentreprenör. Utbildningen omfattar bl a följande punkter:
 Produktutveckling  Paketering  Prissättning  Marknadsföring  Försäljning
 Entreprenörskap  Värdskap  Nätverkande  Investeringsråd
Utbildningen kommer till stor del att ske i form av ”coaching” av projektdeltagarna, så att de får just den personliga
hjälp de är i behov av. Deltagarna kommer därför att få egna uppgifter att arbeta med mellan träffarna.
Projektet finansieras av Länsstyrelsen Västernnorrland, länets kommuner, EU-medel samt projektdeltagarna. För
att delta i projektet kommer en avgift om 5 000 kr per deltagare att tas ut, där man har möjlighet att dela upp betalningen under de tre år som projektet pågår. Projektet kommer att behöva minst 20 deltagare för att kunna genomföras.
Vill Du bli en av dem?
Kontakta Johan Lundgren, Biträdande länsfiskekonsult, Länsstyrelsen Västernorrland, 0611–34 90 00 eller Håkan
Ågren, Aktivt Liv Västernorrland, 0611–51 15 05, 070–376 45 83.
För mer information på plats: Inga-Lena Bodin, 0612-602 71, 076-845 67 15.
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Boteås hemsida - www.botebygden.com

Ingredienser:
1 påse Tagliatell
2 pkt bacon
2 påsar bernaisesås

Kontakta i så fall Kerstin Sjögenbo på 0612-600 87
eller maila till botebladet@ronestar.nu
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Boteåtröjan
Investera i den snygga
och oerhört billiga Boteå
t-shirten i butiken nära Dig!
Finns att köpa hos Handlar´n
för endast 50 kr/st. Finns i flera färger
och i de flesta storlekar.
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Behöver Du hjälp med Din dator!?
Hör av Dig till mig! Jag fixar det mesta.
Jakob Ronestjärna, 0612-601 21
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Kerstins favvomat (4 port.)

Botebladet efterlyser

Finns det någon som känner till något om filmskådespelerskan Margareta Fahlén, som föddes i Offer 1918!?
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Med reservation för ev ändringar. Se även predikoturer
och övrig annonsering i Tidningen Ångermanland.

EFTERLYSNING
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Adventsmässa
Andakt
Söndagsmässa
Luciagudstjänst
Mässa
Mariamässa
Julbön
Julotta
Högmässa
Julmusik
Nyårsbön
Söndagsgudstjänst
Trettondagsafton vid uret
Söndagsmässa
Andakt
Söndagsmässa
Söndagsgudstjänst
Mässa
Söndagsgudstjänst
Ljusmässa med stora & små
Andakt
Söndagsmässa
Fastlagsgudstjänst
Askonsdagsmässa
Mässa
Musikgudstjänst
Söndagsmässa
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Boteå kyrka
Vallänge
Överlännäs kyrka
Boteå kyrka
Vallänge
Överlännäs kyrka
Vallänge
Boteå kyrka
Överlännäs kyrka
Överlännäs kyrka
Boteå kyrka
Överlännäs kyrka
Skadom, Klockhuset
Boteå kyrka
Vallänge
Överlännäs kyrka
Boteå kyrka
Vallänge
Överlännäs kyrka
Boteå kyrka
Vallänge
Överlännäs kyrka
Boteå kyrka
Boteå kyrka
Vallänge
Överlännäs kyrka
Boteå kyrka
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11:00
14:00
18:00
18:30
14:00
18:00
12:00
07:00
11:00
18:00
18:00
18:00
19:00
18:00
14:00
18:00
18:00
14:00
18:00
18:00
14:00
18:00
18:00
19:00
14:00
18:00
18:00
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30/11
4/12
7/12
13/12
18/12
21/12
24/12
25/12
26/12
28/12
31/12
4/1
5/1
11/1
15/1
18/1
25/1
29/1
1/2
8/2
12/2
15/2
22/2
25/2
26/2
1/3
8/3

Blogga på http://boteablogg.botebygden.com
Kontakta Inga-Lena Bodin för användaruppgifter I
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Gudstjänster i Boteå och Överlännäs

Besök och lämna gärna bidrag till Boteås hemsida
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Ärende: Försäljning
av Handlar´nhuset I I
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Extrastämma för Boteå
Konsumtionsförening
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Söndagen den 7/12 kl 15 på Sunnersta Folkets hus

Vårnumret

Botebladets 15:e recept är inlämnat av Karin Landberg, hemmahörande på Kyrkvägen i Gålva.
Samtliga ingredienser finns att
köpa hos Handlar´n. Lycka till!
P.S. Välkommen att bidra med
ett eget recept!

Gör så här:
1.) Koka Tagliatellen och lägg det därefter i en ugnsfast form.
2.) Klipp baconet i centimeterstora bitar och placera detta ovanpå Tagliatellen.
3.) Koka bernaisesåsen och häll den ovanpå Tagliatellen och baconet.
4.) Grädda därefter i ugn i ca 10 minuter på 200-225°C.
5.) Servera med grönsallad och ev ketchup.

Höstnumret

I

KERSTINS
FAVVOMAT
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FÖRENINGSBREV

Att byta utsikt

A

tt byta tillvaro och perspektiv är något som man kan drömma om då och
då. I olika etapper i livet har jag fått tillfälle att göra det, oftast genom
egna aktiva val. Av nyfikenhet eller i känsla av att behöva vara sann mot
mig själv och mina värderingar. Att flytta hem till Boteå 1986 var ett sånt tillfälle. Aldrig att jag glömmer Lennart och Maria Johanssons reaktion på min telefonundran om hur det var att bo i Överlännäs församlingshem. Glatt överraskade och
mycket välkomnande. Idag gör de samma sak mot andra: Öppnar Boteås famn
mot nya invånare, som kommer att sätta sin prägel på vår vackra bygd. Jag säger
vår, eftersom Boteåbygden alltid kommer att vara min i mitt hjärta.
Hur är det då att slå ner sina pålar i en ny bygd? Vikarbodarna, Njurunda är
min nya plats att utforska. Hav istället för åsar. Ingen som säger ”bägen rå” (De
som inte känner till uttrycket får gå till Botemålets ordlista som finns i tryck).
Bägen i mig gör att jag kämpar på med att hitta nya sätt att tampas med tillvaron.
Men hur får man E4:an att se vacker ut? Jo, man hittar en liten kulle som heter Omsberget (Förut var min utsikt Grillomsberget). Startar ett företag som
heter LEva Bra, även det lite kortare än förut (Jag behåller det som är Bra). På
Omsberget finns det gravkullar som minner mig om Björkå och Holms kullar. Här
har människor bott och levt i ett par tusen år sedan holmarna steg upp ur havet
och bildade fastland. På den gamla gård jag lever finns rester från många generationer. Att leva i ett sammanhang betyder mycket och spåren bakåt finns.
Men den levande kulturen då? Än är min utforskning långt ifrån färdig. Men
klimatet mellan människor skiljer sig mellan inland och kustland, så mycket märker jag redan. Och motsvarigheten till Botaton och Boteåparlamentet låter sig
inte finnas. En gospelkör har jag letat upp som akut hjälp för sångtörsten.
Var på besök i Botatonhuset förra helgen och det var ett glatt återseende.
Tänk så många av mina minnen som finns i just det huset. Från småskolans matbespisning (med 40-årig aversion mot risgrynsgröt som följd), till barnkörens livliga
träffar, ångest över pianouppspel, Ögonstenarnas övningar, slitet med slöjdens
lovikkavantar på övervåningen, Vi Ungas träffar med pyssel och bingo, kärnkraftsdiskussioner under Folkkampanjen, där jag trampade sönder en stol i ilskan över
att mina argument inte nådde fram. Och sedan alla härliga stunder med Botaton,
iförd diverse utklädnader och roller och eviga protokoll.
Till er nya Boteåbor och även ni gamla vill jag säga att ni har en unik
möjlighet i att prova, leka och skapa i det huset, både barn och vuxna. Motsvarigheten finns inte på så många ställen, så ta tillvara den!
Välkommen till Vikarbodarna (nära Skatans fiskeläge) när ni
har vägarna förbi!

Eva Brattfeldt, f d Boteåbo - evabrattfeldt@live.se
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