
Sunnerstabon Björn Schill får hälsningar
från världens alla hörn. SIDAN 8

Spelstuga lockade
många spelsugna

Det bjöds på tjo och tjim och mycket
annat i Björksjön. SIDAN 11
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Biblioteksassistent Åsa Strandberg
önskar att både skolbiblioteket och
vuxenbiblioteket ska få bli kvar,
både för elevernas och de övriga
låntagarnas skull.
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Inom Kommunen verkar man ha en förkärlek till att
ta vissa beslut över kommuninvånarnas huvuden.
Så tycks i alla fall ha varit fallet när det gäller den
beslutade nedläggningen av biblioteket i Undrom. SIDORNA 4-5

Historiskt rekord sat-
tes på Kalknäs

Vid årets Kalknässpel krossades ett
åtta år gammalt rekord. SIDAN 22
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SIDAN 6

Björn Schill har kon-
takt med hela världen
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NÄSTA BOTEBLAD
fredagen den 20/11 2009

Notera detta datum
i Din planering!

PRESSTOPP

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

Välkommen att ta del av ännu
ett nummer av Botebladet!
Som vanligt är det mycket på

gång i vår kära bygd, både när det
gäller aktiviteter, men kanske fram-
för allt när det handlar om de goda
krafter som försöker att utveckla
och förbättra allt det positiva som
redan finns här.
    Men samtidigt finns det, som van-
ligt, mörka orosmoln på vår, an-
nars så ljusa, himmel. Den här
gången är de i form av beskedet
om att biblioteket ska läggas ned.
Men Boteåborna är inte kända för
att lägga sig platt ned och accep-
tera försämringar och nedskär-
ningar. Därför kommer det också
finnas ett behov av frivilliga som
kan tänkas ställa upp för att få bib-
lioteket att leva vidare, dock som
en ideell förening. Vi lär få anled-
ning att återkomma i ämnet.
    Den här gången rådde sannerli-
gen ingen nyhetstorka. Tvärtom!
Det är istället med en viss frustra-
tion som jag konstaterar att det
tyvärr inte fanns plats för alla re-
portage. Istället får vi se fram emot
att läsa Kerstin Sjögenbos artikel
om Holms Säteri, artiklar om skid-
gymnasiets besök i Stöndar, om en
orienteringstävling i Sunnersta
och likaså en artikel om flottning
i kommande nummer.
    Ett stort tack till alla er som
skickat in fina bidrag och tips till
tidningen. Särskilt tack till er som
kontinuerligt bidrar med artiklar
och dylikt. Fortsätt gärna att tip-
sa redaktionen om sånt som är på
gång. Sent inkomna bidrag tas
med i mån av plats eller ges min-
dre utrymme i tidningen. Alla re-
daktionella texter måste vara inne
minst en vecka innan pressstopp.
    Redaktionen kan Ni nå på ne-
danstående telefonnummer eller
genom att maila till
       botebladet@ronestar.nu
   Nästa nummer av Botebladet
kommer ut vecka 48-49 och sträc-
ker sig februari månad ut.
   Ha en osedvanligt välsignad höst
och väl mött på alla de trevliga och
intressanta satsningar som bygden
som vanligt har att erbjuda!

V årt flyttlass rullade hit till Boteå på försommaren 1990.
 Landskapet var vackert och efter att ha bott i en lägen
 het, så kändes livet friare när vi började hyra ”Rödhu-

set” mittemot Kalknäs skola. Känslan av att ha hittat rätt höll i
sig, trots smärre motgångar, t ex den första kaffekoppen på
bron som ofrivilligt kompletterades av getingar och spindlar som
ramlade i, de 18 möss som fångades den första hösten och den
med möda inladade första vedkasten som inte stod stadigt utan
föll ut med ett öronbedövande dån och skrämde både folk och fä.
    Lite visste vi då om framtiden, som sett i backspegeln blev
full av upplevelser och engagemang. Vår alldeles ovanligt van-
liga familj har varit med om så mycket här i Boteå. Här kommer
ett axplock, håll i hatten så kör vi! Det har varit barngympa,
seriespel i innebandy och senare på (allvarligt) skoj i Kalknäs
gympasal på fredagskvällarna. (Det kan smälla rätt bra i ribb-
stolarna när ”gubbarna” vill fram har jag förstått). Mån-dax-
aktiviteter med delikata bakverk. Teaterträning på Botaton
med föreställningar och filmpremiär med konferencier iklädd
hög hatt på Sunnersta. Vi har varit föräldravakter på fritids-
gården och haft fotbollsträning med barnen i den åldern när
bollen förföljs av alla på planen samtidigt. Det har ätits en och
annan varm korv på UIF´s hemmamatcher på Bohedsvallen. Det
har varit varma sommardagar med dopp i Gålsjön, Björksjön el-
ler vid den av oss bybor iordningställda badplatsen vid älven.
Spinning till medryckande musik och gymnastikpass med enga-
gerade ”kom igen nu-ledare” i Björkåbruk. Musik, danskvällar
och dataLAN på Sunnersta Folkets Hus. God mat på Bettans
och Afternoon Tea på Gålsjöbruk. Körsång för stora och små,
älgjakt och föreningsliv, cykelturer Boteå runt och promena-
der i trevligt sällskap, ja, listan är egentligen ännu längre. Och
ändå finns det fortfarande mer att ta del av i bygdens stora
utbud!
    Vad är det då som gör en bygd, som Boteå, aktiv och levan-
de? Jo, alla dessa otroliga människor. Alla de ideella krafter
som kämpar på, alla driftiga entreprenörer som skapar arbets-
tillfällen och ger oss service, den engage-
rade personalen inom barn- och äldreom-
sorg, och alla fantastiskt trevliga grannar
som inte tvekar att sträcka ut en hjälpande
hand om det behövs. Det är ni alla som gör
det lockande att flytta hit – och stanna kvar!

Märith Löfgren
Numer Arlomsbo, d v s fortsatt Botebo
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Dan och Liselott Schöllin har vid-
gat sitt verksamhetsområde

Handlarna Dan och Liselott Schöllin är två entreprenörer med en stor portion framåtanda.

Handlarna i Undrom har tagit över den välrenommerade Tempobutiken i Mjällom

Sedan den 1:a juli står Liselott och Dan Schöllin även som ägare för den gamla Tempobutiken i
Mjällom. Dan och Liselott berättar att de, sedan en tid tillbaka, har burit på tankar att expandera
genom att skaffa ytterligare en butik. ”Vi tyckte att vi behövde

fler ben att stå på”, berättar Dan. ”Det man lärt sej, och det positiva
gensvar som vi fått här i bygden, ville vi också testa för att se om det
även funkar på fler ställen”, tillägger Liselott. Båda tycker att det hela
känns jättespännande och de ser med stor entusiasm och tillförsikt fram-
tiden an, mycket beroende på att Mjällomsbutiken har en stor utvecklings-
potential, bl a för sina stora outnyttjade utrymmen i lokalen.
     Dan och Liselott ser dessutom stora fördelar med att ha två butiker. Bl a
utgår de från att de båda butikernas utbud kommer att kunna utökas,
eftersom risken nu blir mindre att de ska bli stående med osålda varor, där
datummärkningen har gått ut.
     Gensvaret, över de nya butiksägarna, har varit mycket positivt bland
Mjällomsborna. I Mjällomsbutiken delar, i nuläget, två personal på 1,25
tjänst och Liselott kommer inledningsvis att tillbringa det mesta av sin tid
där borta. ”Men jag tänker inte svika Boteåborna, som jag tycker så
mycket om, utan jag ska försöka vara så mycket som jag kan i Und-
rom”, försäkrar hon. Och det är vi allesammans givetvis glada och tack-
samma för.                                                                     av Rolf Ronestjärna
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Annons i Kramforsbladet.
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Biblioteksassistent Åsa Strandberg tycker att den planerade nedläggningen av biblioteket i Undrom känns olycklig.

Biblioteket i Undrom hotas
ånyo av nedläggning
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Politikerna på riksnivå är på gång att stifta lag om krav på skolbibliotek, medan
lokalpolitikerna i Sollefteå istället tänker lägga ned skolbiblioteken i kommunen

För ganska exakt fem år sedan slog nyheten ned som en bomb: Biblioteket i Undrom var på väg
att läggas ned! Efter intensiva uppvaktningar, från Boteåparlamentet och övriga föreningar i
bygden, så lät sig dock kommunstyrelsen bevekas och lät biblioteket få bli kvar på Kalknäs

skola, dock i avsevärt mindre lokaler nere i skolans källare. Vad man tydligast minns av den proces-
sen, var att beslutet togs utan att varken skola eller föreningsliv fick en möjlighet att komma med vare sig
synpunkter eller känna delaktighet. Men historien brukar som bekant upprepa sig, för nu har det alltså
hänt igen!
     I nuläget tyder nämligen allt på att biblioteket i Undrom kommer att få stryka på foten p g a kommu-
nens sparkrav. Personalen på skolan är givetvis väldigt bekymrad över vad som är på gång att hända
med biblioteket, med tanke hur viktigt det är och har varit för undervisningen. De tycker samtidigt, och
det med all rätt, att den beslutade nedläggningen är mycket märklig, med tanke på att man i den nya
skollagen kommer lagstadga om alla skolor måste ha ett eget skolbibliotek. I ljuset av detta, är det därför
ganska märkligt varför det verkade vara så oerhört bråttom med att klubba igenom en nedläggning...

Jörgen Strindlund, lärare:
Biblioteket är, ur skolans
synpunkt, viktigt för ele-
vernas läsutveckling.

Åsa Fredriksson, lärare:
Biblioteket är värdefullt för
oss och vi använder biblio-
teksböcker i undervisningen.

Ludvig Strand, elev: Det
är bra att man slipper
åka till Sollefteå. Det är
bara här jag lånar böcker.

Janni Wedin, elev: Om det
är nån bok som man le-
tar efter, så kan man gå
ned i biblioteket.
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      En som verkligen sörjer över nedläggningsbeslutet är biblioteksassistent Åsa Strandberg, som befinner
sig på plats, på Kalknäs skola, varje tisdagseftermiddag mellan två och sju. Åsa har fått besked om att
bibliotekarietjänsten i Undrom kommer att upphöra vid årsskiftet, något som hon tycker känns mycket
sorgligt. ”Jag trivs jättebra här och det vore mycket tråkigt om biblioteket skulle försvinna helt.
Jag sitter t ex och åker 16 mil varje tisdag och det känns inte ett dugg jobbigt, utan enbart roligt
att få komma hit.” Åsa har varit på ytterligare sex biblioteksfilialer i kommunen, men hon understryker
att hon inte har trivts lika bra någon annanstans som hon gjort i Undrom. ”Den goda känsla som finns
här finns inte, på samma sätt, nån annanstans. Man blev som en i familjen på en gång.” Åsa  po-
ängterar avslutningsvis att hon verkligen önskar att biblioteket ska få bli kvar i någon form; både för
elevernas och de övriga låntagarnas skull.
     Boteåparlamentet och Boteå Utvecklingsgrupp (BUG) hoppas och jobbar för att bygden ska
kunna ta över biblioteket och driva det på ideell basis i någon form. En skrivelse har skickats till Kultur-,
utbildning- & fritidsnämnden där man lägger fram sina önskemål.                        av Rolf Ronestjärna

Jan-Erik Mattsson, Rose-Marie Eriksson, Margareta Hög Öhlén och Ann-Kristin Galfvensjö.
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Ny rektor och personal på Kalknäs skola
Skolverket har antagit skolan som remisskola, vilket innebär en intensiv höst för personalen

Personalstyrkan på Kalknäs skola har, inför det nya läsåret, genomgått en omfattande uppgradering.
Rose-Marie Eriksson har gått in som ny rektor efter Agneta Svedin, Jan-Erik Mattson från
Bollsta  har tagit över efter Monika Näsholm i köket, Margareta Hög Öhlén (tidigare Valla-

skolan) har gått in som vikarie för Lena Enberg och Ann-Kristin Galfvensjö (tidigare Skedoms för-
skola) har börjat på förskolan.
     Rose-Marie Eriksson, som närmast haft en rektorstjänst på på Vallaskolan, kommer att dela sin
tjänst mellan Kalknäs skola och Resele skola. Hon kommer att befinna sig på plats i Undrom på mån-
dagar och på torsdagar jämna veckor. Hon berättar att hon, sedan tidigare, är van att vara på små enhe-
ter och hon har bl a varit på Öns skola och Rödstaskolan tidigare. ”Det känns viktigt att inlednings-
vis lära känna eleverna, personalen och den verksamhet som bedrivs på skolan. Likaså hur un-
dervisningen fungerar”, säger hon och berättar vidare att man under hösten kommer att jobba inten-
sivt med processen i det omställningsarbete, som ska mynna ut i den nya läroplan som regeringen har
beställt av Skolverket. Kalknäs skola har nämligen ansökt och blivit antagen som remisskola av Skolverket.
     Jag får mig också en kort pratstund med nye kocken Jan-Erik Mattsson, som jobbat som kock i
17 år och som nyss avslutat ett kockjobb på en A la carterestauarang i Vadstena. ”Skolan verkar bra.
Eleverna äter mycket och det är ett gott tecken. Barn är nämligen världens bästa kritiker”, kon-
staterar han. Botebladet hälsar härmed skolans nya personal välkommen till bygden!
                                                                                                                     av Rolf Ronestjärna
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Fembarnsfamiljen Höglund-Larsson gil-
lar den positiva andan i Boteå

Stina och Peter, med barnen Ninah och Martin, poserar glatt framför Peters Skogaholmsbil.
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Familjen stortrivs i Gålva och tycker sig nu äntligen ha hittat rätt i tillvaron

Höstsolen strålar i kapp med det stora gula huset i Gålva. Här bor Stina Larsson och Peter
Höglund sedan en tid tillbaka. Familjen består även av Stinas tre döttrar och Peters två söner.
I Gålva, tillsammans med Stina och Peter, bor barnen Pyret, Ninah och Martin. Peters äldsta

son Christoffer bor i Norge och Stinas mellanflicka Lillan i Sundsvall.
     Stina berättar att hon är född och uppvuxen i Angered, utanför Göteborg. Hon hann bo där i 37 år,
innan hon år 2003 bestämde sig för att flytta upp till Sollefteå med sina flickor. En anledning var att Sti-
nas syster bor där.  Efter en månad i Sollefteå träffade hon en inbiten Sollefteåbo, Peter och de blev ett
par. Peter berättar att han är född och uppvuxen på Västremsle. Huset, som han hade köpt av sin pap-
pa, sålde han år 2003. Stina och Peter flyttade in i en fyrarumslägenhet på Djupövägen. Där bodde de
tillsammans med fem barn och en schäfer. ”Det var trångt!”, konstaterar de unisont. Därefter bodde
de en tid i Forsmo, där de hyrde ett hus som de var inriktade på att eventuellt köpa, men omständighe-
ter gjorde att de lämnade detta hus och istället
blev husägare i Sollefteå på Gärdesgatan.
”Där bodde vi i tre år. Huset var stort och
rymligt, men vi kände att vi ville ut på lan-
det”, berättar Stina. ”På Västremsle, där jag
växte upp, var det enskilt, men ändå cen-
tralt. På Gärdesgatan var det för mycket
runtomkring och jag saknade ytor och fri-
het. Därför blev det Gålva”, menar Peter och
Stina nickar instämmande.
     Att det blev just detta hus var dock lite av
en slump. Stina och Peter berättar att de träf-
fade den förre ägaren Jenny Löf, en f d arbets-
kamrat till Peter. Det visade sig att hon var inne
på att sälja sitt hus, men att hon först skulle un- Gålvaborna Peter Höglund och Stina Larsson har
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dersöka om de som hyrde huset var intresserade av att köpa det. Det eventuella husköpet föll i glömska
hos Peter och Stina, tills Jenny ringde i november i fjol. Hon frågade om intresset för huset fanns kvar.
Stina och Peter åkte och tittade på huset och jodå, visst fanns det ett intresse och det blev ett husköp.
Detta trots att huset på Gärdesgatan var osålt och det rådde lågkonjunktur. Jenny kände han sedan
han, under tolv års tid, jobbade som behandlingsassistent på behandlingshemmet Vemyra. Han har även
arbetat ett år på Sidens, som är ett annat behandlingshem. Peter har ett förflutet som deltidsbrandman
och har även arbetat i Norge en period. ”Jag har sysslat med lite av varje”, konstaterar Peter, som
sedan en tid tillbaka arbetar som chaufför och distributör av Skogaholms bröd. Ett arbete som innebär
att han åker tidigt hemifrån och kommer hem sent.
     Stina har också haft lite olika sorts jobb, de flesta med barn och ungdomar. Hon är finmekanikerut-
bildad och har en montessoriutbildning och har arbetat med barn i 15 år. Hon har även varit dagmamma,
arbetat på förskolor och som skolvärdinna. ”Jag har också jobbat som lärare vid Lillängets skola,
jag var en sån där obehörig”, ler Stina. En period arbetade dessutom Stina på Skattkistan i Sollef-
teå och där trivdes hon mycket bra. Stina väntar på några fotoperationer och kan inte arbeta för tillfället.
”Men när jag gjort operationerna, är jag inriktad på att bli bra och då ska jag ut i jobb igen”,
säger Stina bestämt. Det ser jag fram emot!
     Stina och Peter har ett stort gemensamt intresse för barn och ungdomar och har funderat över upp-
drag som familjehem eller avlastningsfamilj. Vilka intressen har då Stina och Peter för övrigt?  ”Jag tyc-
ker om allt som har hjul och motor - motorsport, cross, skoter, ja, allt”, sammanfattar Peter. ”Och
jag hänger med på det, men jag trivs också hemma och att vara ute i naturen. Jag gillar familje-
livet”, säger Stina. ”Ja, att ha pyssel och smågöra”, inflikar dottern Ninah.
     Stina och Peter har kontakt med grannar och har börjat lära känna bygden. Närmaste grannar, Jan
Börstou och Irén Freijs, är för övrigt vänner sedan tidigare och de är också nyinflyttade Boteåbor (se
Botebladet nr 2 2009).
     Det finns en del planer med reparationer av huset. Senast avslutade projektet är ett nytt plåttak på
huset. Livet i Gålva verkar trivsamt. ”Ja, vi trivs jättebra! Nu har vi kommit hem!”, utbrister  Stina
och Peter. ”Ja, vi har hittat det vi saknat. Det är så gemytligt här i Boteå och det är en sån
enormt positiv anda här, oavsett vem man pratar med, så verkar det inte finnas några problem
här”, säger Peter och Stina nickar instämmande. ”Ja, det är verkligen sant, det är så positivt här!”,
avrundar Stina på sin sjungande göteborgska.                                                  av Maria Johansson

Björkå vann åter över Undrom
Den 17:e juli var det åter dags för det stora fotbollsderbyt mellan Undrom och Björkåbruk. Pu-

bliken strömmade till för att få se kampen. Ett hundratal hade sökt sig till fotbollsplanen i Björ-
kå och kunde, förutom att titta på fotboll, även köpa sig en korv eller en kopp kaffe.

     Matchen började ganska jämnt. Björkå tog ledningen med 1-0, men Undrom kvitterade snabbt till
1-1. Undrom fick då blodad tand och tog ledningen med 1-2. Därefter tog Björkå kommandot och
både kvitterade och gick upp i ledning. Första halvlek slutade med ledning för Björkå med 3-2. Möj-
ligen var det så att medelåldern var något lägre i Björkålaget, eller så hade de haft bättre träning, för
andra halvlek dominerade de totalt. Matchen slutade 9-3 till Björkå och revanschlustan var stor hos
Undrom inför nästa års drabbning.                                                                                  av Laila Lindholm
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Björn Schill i Sunnersta är en
hängiven radioamatör

När vädret tillåter flyttar Björn Schill gärna ut sin radioutrustning på gräsmattan och sänder.
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Mycket positiva vindar blåser just
nu över Sveriges radioamatörer

M an skulle ha kunnat tro att Internets
 ankomst, med ett avsevärt förbätt-
 rande och underlättande av kommu-

nikationer mellan olika delar av världen, borde
ha inneburit själva dödsstöten för radioamatöris-
men. Men så blev dock inte fallet! Istället ökar
antalet radioamatörer i Sverige stadigt för varje
år. Vad beror då detta på? Ja, vi återvänder till
det om en liten stund, efter att vi först har pre-
senterat en verklig entusiast på området; nämli-
gen den inbitne radioamatören Björn Schill i
Sunnersta.
     Björn Schill och sambon Laila Lindholm
kom, strax efter att de blivit ett par, inflyttandes
till Boteå sommaren 1997 och övertog då Gus-
tav Sundbergs hus i Sunnersta. Denne visade
sig bli mycket glad över att hans hus köptes av
åretruntboende, istället för att enbart bli som-
marbostad. Björn berättar att han är född och
uppvuxen i Bollstabruk, medan Laila, i sin tur,
härstammar från Mariestad. Björn har sedan
1974 haft sin arbetsplats på Väjafabriken och Björn Schill på väg upp i sin 14 meter höga mast.
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Laila har de senaste fyra åren jobbat i köket på Kalknäs skola.
     Björn berättar att hans radiointresse började 1974, då han köpte en PR-radio. I slutet av 1980-talet
skaffade han sitt amatörradiocertifikat och har, sedan dess, varit en hängiven amatörradioentusiast. Som
radioamatör jagar man vanligtvis länder, genom att byta s k QSL-kort med andra radioamatörer. Det
går till på det sättet att när man väl har pratat med någon över radionätet, så skickar man ett personligt
vykort till personen ifråga, med bl a information om när samtalet ägde rum. För att underlätta och för-
billiga denna hantering har man möjlighet, om man så önskar, att samla ihop sina kort och skicka en hel
bunt av dem till Stockholm, där de därifrån centralt distribueras till de olika landsorganisationerna, som
i sin tur distribuerar de vidare ut till sina medlemmar. Björn har både skickat och tagit emot ca 1 000 så-
dana kort, ifrån ca 100 länder, under årens lopp. Vissa länder är dock nästan helt omöjliga att få tag på.
Nordkorea är ett sådant land, eftersom det överhuvudtaget inte finns några radioamatörer där. I början
av juni lyckades han t ex för första gången få kontakt med Hawaii, som faktiskt räknas som ett eget ra-
dioland. Nya Zeeland är annars den mest avlägsna plats som han hittills, med sin 14 meter höga antenn,
har haft kontakt med. Just nu samlar Björn även på svenska kommuner och det fattas bara 45 stycken
för att samlingen, bestående av de 290 kommunerna, ska bli komplett. I regel brukar Björn, om möjligt,
försöka sitta en stund varje dag, men intresset har, på senare tid, dock fått stå tillbaka lite för hans enga-
gemang i bowlingklubben BK Laxen i Sollefteå.
     Då och då brukar även Björn ta sin bärbara antenn och bege sig till Björnberget (passande namn!)
utanför Kramfors, där hörbarheten är betydligt bättre än vad den är i Sunnersta. Detta brukar ske i
samband med de olika tester som äger rum ett par gånger i veckan. Testerna är en form av tävlingsmo-
ment, på internationell nivå, där deltagarna ska försöka hinna köra så många motstationer som möjligt
under en viss tid. Vid årets slut brukar de tre bästa belönas med ett pris.
     Men hur kommer det sig nu att radioamatörismen, helt otippat, har upplevt ett uppsving, istället för
tvärtom!? Man kan säga att det finns två huvudorsaker: Dels behöver man ej längre, som det var tidi-
gare, kunna telegrafera (CW) för att ta ett certifikat. Likaså ha avregleringen på området inneburit att
man inte heller längre behöver betala dyra pengar för att kunna hålla på med sitt radiointresse.
     Men vad är då själva tjusningen med att vara radioamatör? ”Folk kan inte fatta hur roligt det
egentligen är att hålla på och sända radio. Det är aldrig dödstyst på radion och när du slår igång
den, så börjar du kanske att prata med en amerikan, för att tjugo sekunder efteråt prata med en
afrikan. Det är en fantastisk känsla!”, säger Björn entusiastiskt till avslutning.
                                                                                                                      av Rolf Ronestjärna

Björn Schill, och sambon Laila Lindholm, visar upp en liten bråkdel av alla kort Björn har fått.
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Karin Sellgren och Micael Tomasson, med barnen Liam och Elin, botaniserade bland traktorerna.

Lyckad premiär för traktorvisning
på Bettans Konferenscenter
Traktor- och maskinvisningen lockade intresserade från när och fjärran

Under ett par dagar, i slutet av augusti, fick Boteå, bildligt talat, verkligt storfrämmande när halv-
dussinet megatraktorer, av märkena CASE IH och New Holland, invaderade parkeringen
utanför Bettans Konferenscenter. Veterligen var det första gången som en traktorvisning, av

denna dignitet, ägde rum i
bygden.
    Initiativtagare till hela arran-
gemanget var Stefan Eriksson
på företaget L-Å Eriksson &
Co i Sundsvall. Övriga före-
tag som, tillfället till ära, fanns
på plats var Umeåföretaget Ålö
Sverige, Nylands Maskin AB
från Östersund, Bjästa Bil-
service och Söderberg & Haak
från Staffanstorp (som syss-
lar med traktorimport av bl a
de traktormärken som visa-
des upp). Stefan berättade att
tanken, med besöket i Boteå,
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Den tekniska utvecklingen inom traktorbranchen har varit revolutionerande de senaste 60 åren.
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Traktorerna på plats var i prisklassen 375 000-1 250 000 kr.
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var att få visa upp och marknadsföra sina traktorer för sina kunder och för presumtiva köpare. Något
som man bevisligen också lyckades bra med.
     Ett av de företag, som fanns representerade, var som sagt Ålö Sverige. ReinorAndersson, företa-
gets Norrlandsrepresentant, berättade att Ålö faktiskt är störst i världen på frontlastare, att hela 65% av
produktionen går på export och att man har 80% av marknaden i Skandinavien.
     Senare på kvällen hölls det föreläsningar på Bettans Konferenscenter inom ämneskategorierna Ny-
heter inom maskinbranschen och Maskinförsäkringar.                                 av Rolf Ronestjärna

Eskil Brodde från Söderberg & Haak, Reinor Andersson från Ålö AB, Stefan Eriksson från L-Å
Eriksson & Co och Hans-Erik Westman från Bjästa Bilservice fanns på plats på Bettans i Stöndar.

FO
TO

: R
O

LF
 R

O
N

ES
TJ

Ä
R

N
A

Spelsugna samlades till
spelstuga i Björksjön

Husbandet, bestående av Klas, Per, Paula, Sören och Christer, underhöll de församlade åhörarna.
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Folkets Hus i Björksjön formligen gungade av sång och musik

Söndagen den 24:e maj gick vårens spelstuga av stapeln. Ett 70-tal musikdiggande personer hade
samlats denna härliga försommarsöndag på Folkets Hus i Björksjön. Vi hade den här dagen
förmånen att få njuta av ett 20-tal fantastiska musikanter och forts. nästa sida
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Syskonen Rolf, Karin och Roland Sundelin bjöd på medryckande toner på Spelstugan.

det framfördes massor med medryckande
musik. Det spelades blandad musik och det
var hela registret ifrån finstämda polskor till
valser, visor och även några jazzlåtar revs av.
Ja, det mesta fick vi oss serverat och alla smak-
riktningar tycktes få sin musikhunger stillad
denna eftermiddag.
     Glada sångare stämde in i allsången som
gick i bästa Skansenstil. Även sången var upp-
blandad med både gammalt och nytt. Där fanns
allt från Folke Ellströms fantastiska Hyllning
till Ångermanland till Karl Gerhards Jazz-
gossen. Efter några sånger, när vi hade sjungit
upp oss ordentligt, steg stämningen och det
blev en otrolig bra fart på tillställningen. Vi sjöng,
spelade och umgicks i flera timmar och alla
trivdes och det var en spelglädje på hög nivå.
     Det gick även att köpa kaffe och mackor
av härliga Ulla Wikner och Marlén Hägg-
blad, som jobbade i köket under dagen. Dessa
damer vet hur man ger service, vill jag lova.
     Det här med spelstuga börjar nu bli till en
tradition i Björksjön och det var den femte i
raden som anordnades. Husbandet, som var
arrangörer, hälsar naturligtvis alla välkomna
igen till spelstuga nästa vår. Husbandet är ett
gemensamt namn på Christers Trio och Björk-
sjögänget.
     Det blir garanterat lika trevligt nästa år och
då lär vi självklart få höra lika mycket fin mu-
sik igen.              av Paula Hällsten-Sjögren Janne Månssons trio serverade jazz på hög nivå.

Även musikanter från Sollefteå dragspelsklubb fanns med.
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Öppet hus hos Pia Hedberg på
Holms Trädgård och Mohair

Det var god tillströmning på besökare när Holms Trädgård och Mohair hade öppet hus.
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Bygdens nyinflyttade fick välkomstpresenter

Den 14:e juni bjöd Pia Hedberg, på Holms
Trädgård och Mohair, in till öppet hus för
alla regntåliga människor. Där bjöds man på

fika, visning av lokalerna och fick även möta gårdens
alla djur. Till försäljning fanns det kryddor, blommor
av olika sorter och tomatplantor, som drivits upp un-
der våren av Pia och hennes medhjälpare. Att inhandla
ull och garner, som kommer från Pias egna får och
getter, var också möjligt under dagen. På gården finns
det nämligen två ryafår, en hälsingebagge, en hälsinge-
tjej, två får av obestämd sort som samsas i hägnen
tillsammans med sju angoragetter. Ullen kardas, fär-
gas, tovas och i den mån man hinner med, så spinner
man även sitt eget garn.
     Uppe i hönshuset möttes man av två tuppar och
nio hönor, vars ägg även fanns till försäljning. För ny-
inflyttade besökare väntade en present i form av en
vinägerflaska och en kryddplanta av någon sort.
     Under hela sommaren har butiken hållits öppen för
besökare, men från och med augusti månad kan den
som vill komma och besöka Pia, avtala tid via telefon
(0620/320 44) och inhandla diverse produkter, för
försäljningen sker året runt. Gör gärna ett besök, jag
kommer i alla fall göra flera.
                                             av Annica Svensson Pia Hedberg tar gärna emot besökare framöver.
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Jenny Wallstedt och Fredrik Sewén återvänder alltid med glädje till sommarhuset i Sunnersta.
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Stockholmarna Jenny och Fredrik
flyr till lugnet i Boteå på sommaren
Det visar sig att Jenny Wallstedt faktiskt härstammar från Boteå

Som Botebladet har konstaterat i tidigare nummer, så finns det en hel del sommargäster i Boteå.
Två av dessa, som resten av året har sin hemvist på Södermalm i Stockholm, är Jenny Wallstedt
och Fredrik Sewén. Jenny jobbar till vardags som banketjänsteman på Nordeas huvudkontor i

Stockholm, medan Fredrik är IT-konsult med egen firma.
     Hur kom det sig då egentligen att Jenny och Fredrik hamnade i dessa trakter? Faktum är att Jennys
pappa, Mats Boström, föddes i Boteå och tillbringade hela sin barndom och uppväxt i det aktuella hu-
set i Sunnersta. I slutet av 1950-talet flyttade han till Stockholm, men kom sedermera att tillbringa delar
av somrarna i Sunnersta tillsammans med sin familj. ”Det var jättehärligt och fantastiskt kul att få
vara här på somrarna”, minns Jenny med glädje och tacksamhet.

Över midsommar gästades Jenny och Fredrik av sina kompisar från Stockholm.
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     I samband med faderns död 2003 kom Jenny att överta huset, som ligger endast ett stenkast nedan-
för Sunnersta Folkets Hus. Hon berättar att hon brukar tillbringa hela sin semester i Sunnersta, medan
sambon Fredrik, p g a sitt arbete, brukar få begränsa sin vistelse till ett par veckor varje sommar. Båda
två trivs jättebra i sin sommarbostad. ”Det är härligt och lugnt här och man kan verkligen koppla
av”, konstaterar Fredrik, trots att det egentligen alltid finns något att fixa och dona med på fastigheten.
”Men det är inget som är betungande, utan det är bara roligt”, fyller Jenny i och berättar att vistel-
sen i Sunnersta inte enbart brukar handla om arbete, utan att man även brukar ta vara på tillfället att se
sig om i omgivningarna. En av de givna favoriterna är annars badplatsen uppe i Gålsjö. Sen har man ju
även kusinerna i granngården strax intill...                                                                             av Rolf Ronestjärna

Boteådamer fyllde på sommar-
garderoben hos Butik Klara
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Stämningen var märkbart hög runt matbordet. Kristina Strand och Claire Sjölander var nöjda.
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Claire Sjölander, i Butik Klara, gav sina gäster tillfälle att fylla på sin sommargarderob.
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Butik Klaras månadsträffar avslutades med en titt på höstens modenyheter

Den 27:e maj samlades ca 15 damer i Butik Klara för att avnjuta en sallad och få en visning av
kläder och hudvårdsprodukter. Det var säsongsavslutning för Claire Sjölander och Kristina
Strands onsdagskvällar, där de visat upp kläder från Butik Klara och hudvårdsprodukter från Oriflame.

     Stämningen var hög och det hördes många skratt under den trevliga måltiden. Många passade på att
fylla på sommargarderoben och tjuvkika på höstens klädkatalog. Kristina berättade om solvårdsprodukter
och annat att göra sig fin med. Där fannns också möjligheten att beställa varor för senare leverans.
                                                                                                                           av Laila Lindholm
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Ingrid Larsson

Ingrid Larssons liv har varit familjen,
djuren, gården och Församlingen
I Botebladets porträttserie presenteras Ingrid Larsson i Stöndar FYRA SNABBA FRÅGOR:

Mitt älsklingsplagg:
- Lena tycker att jag ska an-
vända mina nya kläder, men
jag trivs bäst i dom gamla til l
vardags. Jag går aldrig i lång-
byxor, tycker om kortärmat med
en krage på.
Sån är jag:
- Jag tänker mer på andra än
på mej själv.
Tre föremål jag skulle ta med
mig till en öde ö:
- Mat och en kudde. Men jag
tänker aldrig åka til l en öde ö,
konstaterar Ingrid bestämt!
Jag blir glad när:
- Jag har alltid tyckt om att ha
mycket folk och främmande. Nu
orkar jag tyvärr inte med det.

Ingrid Larsson föddes i Björna, i Örnsköldsviks kommun,
år 1925. Föräldrarna, Anna och John Lundberg, hade ett
litet jordbruk med fem kor. Fadern jobbade vid Vägverket.

     Ingrid fick två syskon; en syster som nu bor i Umeå och en
bror som är bosatt i Bålsta utanför Uppsala. ”Vi syskon har
alltid varit väldigt goda vänner”, säger Ingrid leende. Hemma
i Björna gick Ingrid sex år i folkskola och som 16-åring kom
hon till Boteå för att börja på Stöndars Lanthushållsskola. När
hon fick blindtarmsinflammation blev hon tvungen att åka hem
för operation och återvände därför året därpå. Ingrid hade hört
mycket gott om Stöndar, bl a av sin pappa John, som varit där i
samband med att han lämnade hästar under krigsåren.
     Efter tiden på Stöndar begav sig Ingrid till Bollnäs för att gå
i en lantbruksskola. Ingrid och en annan kvinna var skolans för-
sta kvinnliga elever. Från Bollnäs gick färden till Värmland och
Målkom, där Ingrid gick en två månader lång utbildning för att
utbilda sig till kontrollassistent. Detta kom att bli hennes yrke
under fem år framåt, men även sedermera när hon arbetade hem-
ma på gården i Stöndar. ”Jag har alltid älskat djur och tyckt
om att arbeta med dem”, säger hon.
     Som kontrollassistent, anställd av Hushållningssällskapet,
åkte hon runt på gårdarna i övre Ådalen och gjorde analyser av



mjölkproduktionen. Hon tog bl a
fettprov, räknade ut hur många liter
mjölk per år som korna levererade
och hur många kilo smörfett. Hon
bokförde även betäckningar och
födslar, skrev härstamningsbevis och
utförde öronmärkningar. Varje djur-
ägare fick besök en till två gånger
per månad. Ingrid cyklade eller tog
bussen till gårdarna, där hon övernat-
tade och fick mat. Holms säteri och
Offer var bland de största gårdarna
i området. ”Det här var före dat-
ans tid. Numer tar djurägarna själ-
va sina prover och skickar in till
mejeriet”, konstaterar Ingrid.
     1948 förlovade sig Ingrid med sin
Lars-Erik. De åkte till Småland och
köpte ringarna. På den tiden fanns
angivna mått om hur mycket kvin-
nans, respektive mannens, ring fick
väga och att de inte fick innehålla mer
än 18 karat guld. Detta var förord-
ningar som kom under kriget. Året
därpå, 1949, gifte sig paret i Björna
kyrka. 75 gäster var inbjudna. 1938
hade svärfar köpt gården i Stöndar,
som Ingrid och Lars-Erik tog över
då de gifte sig. Lars-Eriks föräldrar
bodde kvar i huset, som rymmer två
lägenheter.
     Ingrid och Lars-Erik har haft lyc-
kan att få tre barn: Ingemar, som är
äldst, föddes 1950 och bor numer i
Sollefteå. Lena, född 1952, bor i
Undrom. Maria, som föddes 1966,
bor sedan 16 års ålder i San Fran-
sisco, USA (se Botebladet nr 2
2006). Ingrid och Lars-Erik har även
begåvats med tre barnbarn och ett
barnbarnsbarn.
     På gården fanns många mjölkkor
och ett tag hade jordbruket en häst.
För ca 20 år sedan slutade Ingrid och
Lars-Erik med djuren och numer ar-
renderas jorden ut. Enligt Lars-Erik
har Ingrid alltid varit fantastiskt duk-
tig med djuren. Hon har skött all pla-
nering av betäckning o s v.
     Jordbruk och djur har alltid varit

forts. nästa sida
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Lars-Erik och Ingrid Larsson har i år varit gifta i 60 år.

Lars-Erik och Ingrid Larsson har sett tre barn växa upp på gården.
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Ingrid Larsson har alltid tyckt om att hålla på med djur.
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ett stort intresse för Ingrid. ”Jag är nöjd med mitt yrkesval!”, säger hon be-stämt. ”Jag har också
varit bra mycket i trädgården”, fortsätter Ingrid. Tidigare hade Larssons 84 äppelträd i sin trädgård.
Det var Hushållningssällskapet, som i ett beskärningsförsök, planterade alla dessa träd. ”Vilken fall-
frukt det blev! Jag kunde ligga om natten, höra blåsten och tänka på all frukt som föll ner på
marken”, minns Ingrid. Numer finns endast fyra av träden kvar, sorken har förstört de övriga. I år har
Ingrid och Lars-Erik fått sex stycken äpplen mot tidigare kilovis.
     ”Ingrid har varit en fantastiskt god husmor och en mycket duktig kocka!”, säger Lars-Erik.
”Jag har haft bråttom jämt!”, säger Ingrid. Medan Ingrid tog hand om djur, trädgård och hushåll
hade Lars-Erik en verkstad på gården, där han renoverade bilar och traktorer.
     ”Jag har just inte gjort några utlandsresor. Mitt liv har varit djuren, gården och Försam-
lingen”,  konstaterar Ingrid. Men Ingrid har varit till USA två gånger och hälsat på dottern Maria.
Första gången åkte Ingrid med dottern Lena och den andra resan gjorde Ingrid och Lars-Erik tillsam-
mans. De har även gjort resor till Norge och Finland.
     Ingrid har haft ett stort engagemang i Boteå Filadelfiaförsamling. Hon har bl a varit aktiv i barn-
verksamheten och haft Församlingens söndagsskola. ”Jag avslutar alltid dagen med att läsa ett
eller två kapitel ur Bibeln och då somnar jag gott!”
     Ingrid har trivts bra under sina dryga 60 år i Stöndar. Hon berättar att hon har fina grannar och att
grannsämjan alltid varit god. ”Förr cyklade jag och tittade in överallt, men det kan jag inte nu.”
Paret har flera fina orkidéer i sitt köksfönster och det visar sig att det senaste tillskottet köpte Lars-Erik
till deras 60-åriga bröllopsdag – diamantbröllop - som inföll den 5 juni i år. Båda är mycket förtjusta i
just orkidéer och de berättar att en av orkidéerna har blommat med 32 blommor!
     Ingrid tycker fortfarande om att baka. När jag går hemåt får jag med mig en nybakad vetelängd. Det
är god grannsämja det!                                                                                       av Kristina Strand

Kyrkovalet i  Boteå med omnejd
Den 20:e september är det dags för alla medlemmar i Svenska kyrkan, fyllda 16 år, att göra sina

röster hörda. För Boteå och Överlännäs församlingar är det fyra val som skall göras. Det är nu
Du har makten att påverka till vad Din kyrkoavgift skall användas till. Nytt vid detta val är att

personröstningen har fått större betydelse. Du kan med hjälp av tre kryss (personröster) vara med och
påverka vilka personer på nomineringsgruppens lista som i första hand ska väljas in. Du har möjlighet att
lägga Din röst så att människor som delar Dina värderingar blir de som får ta de viktiga besluten. Beslu-
ten som påverkar hur Svenska kyrkan på lokal-, regional- och riksnivå formas.
Lokal nivå, kyrkoråd och samfällt kyrkofullmäktige
Ett direktvalt kyrkoråd skall väljas för såväl Boteå som Överlännäs församling. Detta är en nyhet för
framförallt boende i Överlännäs som tidigare valt sina ledamöter genom en så kallad kyrkostämma.
Kyrkoråden är de som beslutar om vilken verksamhet som man vill bedriva i församlingen. Till den
lokala nivån hör även valet till det samfällda kyrkofullmäktige. I samfälligheten tas besluten som rör
pengar, personal och byggnader för de fyra församlingar som samverkar under namnet Svenska kyrkan
Sollefteå-Boteå (förutom Boteå och Överlännäs även Multrå-Sånga och Sollefteå församlingar).
Var kan Du rösta?
På valdagen den 20:e september är vallokalerna öppna kl 9-11, 13-15, samt 17-20. Boteåborna hittar sin
vallokal i Sockenstugan och för boende i Överlännäs församling är det Överlännäs Församlingshem som
gäller. Man kan även passa på att rösta vid Multrå-Sångas församlingsaftnar, den 10:e september i Björk-
sjöns Folkets Hus, samt 13:e september i Gårdnäs skola. Det är även möjligt att brev- eller budrösta. Senast
den 2:a september skall Ditt röstkort trillat ned i brevlådan. Ta alltid med Dig det oavsett var Du väljer att rösta.
Vill Du veta mer?
På internet finns mer information på följande adresser: www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
www.svenskakyrkan.se/solleftea-botea. Håll utkik efter tidningen AMOS som delas ut kring den 11:e
september eller vår egen Kyrktuppen som delas ut med reklamen kring den 14:e september.



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 an-
nans räkning? Möjligheten finns i så fall att, till det låga priset av
130 kr/år (inklusive porto), få tidningen skickad dit Du vill!
Vänligen kontakta prenumerationsansvarig: Karin Ronestjärna,
Tel: 0612 - 601 21 eller skicka ett vykort till redaktionen på adress: Bote-
bladet, c/o Karin Ronestjärna, Kalknäsvägen 9, 881 95  Undrom
Boteåparlamentets Bankgironummer är 5548-6377

Kallelse till Byating
Söndagen den 25 oktober kl 16.00
Bettans Konferenscenter i Stöndar
Boteåparlamentet kallar alla boende i Bo-
tebladets spridningsområde till Byating
 Vi redovisar årets verksamhet   Samtal om
kommande verksamhet  Smörgåstårta och kaffe
Förslag, frågor eller motioner till Byatinget ska vara

inlämnade senast den 31 september till Pia Hedberg 0620-
320 44 eller botebladet@ronestar.nu

Alla Boteåbor är varmt välkomna och vi hälsar alla, som
flyttat till Boteå under 2009, speciellt välkomna till Byatinget.
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Lämna alltid in information för Anslagstavlan (såsom evenemangstips och annan reklam) till
redaktionen i god tid innan angivet presstopp (ju tidigare desto bättre). Det som kommer
in i sista minuten tas in i mån av tid och plats. Artiklar och reportage måste lämnas in
en vecka före presstopp. Maila alltid så stora bilder som möjligt, för att få bästa slutre-
sultat. Glöm inte bort att ange fotograf och vilka personer som finns med på bilderna. Bi-
drag tas helst emot via mail, CD-rom, USB-minne eller diskett. Maskinskriven text går ock-
så bra - dock helst bara i nödfall. Mailadressen är som tidigare: botebladet@ronestar.nu

Vänligen uppmärksamma den inbladade påminnelsen i Din tidning, då det är dags att för-
nya Din prenumeration. Detta är nämligen den enda påminnelse som Du får och om inte
prenumerationsavgiften betalas upphör tidningen att komma med omedelbar verkan!



20

Boteåparlamentets nya ledamö-
ter tillträder vid Byatinget

Rösterna i valet räknades av Laila Lindholm, Pia Hedberg och fotografen Lennart Johansson
under noggrannt överseende av notarius publicus Göran Hällström, till vänster på bilden.

Boteåparlamentets årsmöte äger rum på Bettans Konferenscenter i Stöndar

Söndagen den 25:e oktober kl 16 är det åter dags för Boteåparlamentets årliga Byating. Förutom
redovisning av årets verksamhet och samtal om kommande verksamhet etc, som brukar ta högst
en timme, blir det även traditionsenligt trevlig gemenskap runt kaffeborden, med Bettans delikata

smörgåstårta som själva grädden på moset.
    Ta gärna vara på möjligheten att komma och träffa de Parlamentsledamöter som valdes vid Parla-
mentsvalet i april. Råkar du dessutom vara nyinflyttad, så är detta möte givetvis ett ypperligt tillfälle att få
träffa och lära känna andra bybor. Passa även på att
lämna in eventuell motion till Byatinget (se föregående
sida).                                      av Rolf Ronestjärna
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Bettan Norberg bjuder på kaffe och smörgåstårta.

Stefan Andersson, Kalknäs, 52 år
Ulla Assergård, Sunnersta, 50 år
Andreas Blomén, Grillom, 26 år
Lars Blomén, Grillom, 57 år
Svenerik Eriksson, Valla, 60 år
Pia Hedberg, Holm, 66 år
Pernilla Landberg, Arlom, 29 år
Ulf Lhådö, Grillom, 56 år
Laila Lindholm, Sunnersta, 45 år
Märith Löfgren, Arlom, 43 år
Haseeb Sahibi, Undrom, 46 år
Richard Strand, Arlom, 42 år
Erik Sundberg, Allstahu, 55 år
Fredrik Åslund, Grillom, 17 år
Gerd Öberg, Undrom, 74 år

Dessa personer tillträder i Parlamentet på Byatinget.
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Catarina Edén med Sarah Sohlberg, Frida Åslund, Johanna Röding, Nina Johansson och Lisa Norenius.

Blodiga Bertils Rubinskatt föll
Kalknäseleverna på läppen
Botatons barn- och ungdomsteater lyckades få Kalknäseleverna på fall

Botatons barn - och ungdomsteater har under senhösten och våren övat in en alldeles ny pjäs,
skriven av Catarina Edén och ungdomarna tillsammans. Pjäsen, Blodiga Bertils Rubinskatt,
hade urpremiär den 2:a juni på Kalknäs

skola. Den som är insatt i de klassiska sagorna, torde
ha noterat att ensemblen hade lånat ganska friskt
ifrån bl a Askungen och Rödluvan och vargen.
     Hela föreställningen andades annars en hel del
galenskaper och den unga publiken verkade upp-
skatta det de fick se. Speciellt sjörövartemat, och
framförandet av sången Han satte foten i en potta,
gick hem hos den.
     Passa på att se föreställningen då den framförs för
allmänheten i Kalknäs skolas gymnastiksal den 26:e
september.                          av Rolf Ronestjärna
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Sarah Sohlberg i förtroligt samtal med Johanna Röding.

Kalknäseleverna levde med i föreställningen.
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Sjörövar-Johanna råkade fastna med foten i en potta.
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Emma Bolin hade väldigt fin höjd på sina hopp i längdhoppstävlingen vid årets Kalknässpel.

Fantastiskt skolrekord sat-
tes under Kalknässpelen

En hel del lovande friidrottslöften visade
sig på styva linan i samband med att årets
upplaga av Kalknässpelen avgjordes

Under de år som ligger bakom har det då
och då dykt upp ett och annat friidrotts-
löfte på Kalknäs skola. Likaså har en hel

del konkurrenskraftiga resultat presterats under de
årliga skoltävlingar som hållits.
     Årets Kalknässpel, som gick av stapeln den 3:e
juni, i soligt men lite blåsigt väder, hade överhuvud-
taget inte hamnat i historieböckerna om det inte hade
varit för det smått fantastiska rekordkast med liten
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Oskar Holmsten och Markus Norberg tampades. Alfred Johansson hade en spektakulär hoppstil.
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Sebastian Strömberg slog ett fantastiskt skolrekord.
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boll som Sebastian Strömberg fick till, när han kas-
tade 48,67 meter och på så sätt pulveriserade Emil
Teijles åtta år gamla rekord med nästan nio meter.
     På förmiddagen avgjordes grenarna löpning 60
meter, längdhopp och kast med liten boll. I dessa
grenar gavs samtliga elever möjlighet att tävla och
samtliga tävlingsdeltagare visade upp en enorm käm-
paglöd i de grenar som stod på programmet. Därpå
följde prisutdelning. På eftermiddagen avslutades de
klassiska friidrottstävlingarna med höjdhopp och
löpning 1000 meter, för klasserna 4-6.
                                         av Rolf Ronestjärna Anton Peltonen tog i för kung och fosterland.
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Årets hundutställning på Bettans Konferenscenter samlade 65 älghundar plus ett antal tvåbenta varelser.

Riktigt hundväder vid hund-
utställning på Bettans
En och annan närvarande älgjägare och hunduppfödare fick på pälsen

Hur stor är egentligen sannolikheten att en chefredaktör ska bli störd mitt i frukosten, av att en
förbipasserande främling stannar till för att fråga om vägen till Stöndar, där denne tänker med-
verka vid en hundutställning!? Inte speciellt stor, eller hur!? forts. nästa sida
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Joshua Ronestjärna hoppade, ivrigt påhejad av läraren Anne Kero, längdhopp så det slog gnistor.
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Men när ett sådant oväntat tidningsscoop plötsligt
dyker upp från ingenstans, då är det bara att hänga
på och ta sitt ansvar.
     Väl på plats, visar det sig handla om en älghunds-
utställning, anordnad av Västernorrlands älghunds-
klubb. Eftersom utställningskommissarien Pernilla
Andersson, från Ärlandsbro, är fullt sysselsatt med
att bedöma hundar, är tacksamheten stor när jag istäl-
let får mig en givande pratstund med Mikael  Eriks-
son, från Finnmarken utanför Kramfors, som va-
rit kommissarie för de senaste fem åren.
     Mikael berättar att klubben brukar anordna fyra
utställningar per år, varav en i Boteå. Utställningen
syftar till att se om de anmälda älghundarna motsva-
rar den rasstandard som finns bestämd för jämt-
hund, gråhund, laikan, vit- och svart älghund och
hälleforshund. De 65 anmälda hundarna tävlar i sina
olika raser, där de är fördelade i åldersklasser.  Hun-
darna bedöms efter färg, päls, kroppsbyggnad, ut-
seende och hur de rör sig. Ett synnerligen delikat
bedömningsuppdrag, eftersom samtliga hundar i prin-
cip ser likadana ut för Botebladets s k hundexpert.
     ”Men egentligen är arrangemanget ingen täv-
ling, utan det hela syftar till att göra en bedöm-
ning av hundarna, för att kunna få fram ännu
bättre och lämpligare älghundar. Hunden behö-
ver nämligen vara ändamålsenligt byggd, för att lämpa sej för jakt och för att hålla i många
år”, förklarar Mikael pedagogiskt.
     Avslutningsvis koras utställningens bästa hund, s k best in show, men då är Botebladets genomblöte
reporter redan långt därifrån, på nya uppdrag. Plikten kallar nämligen till Bohedsvallen, där kiosktjänst
under P 11:s hemmamatch närmast står på programmet.                                    av Rolf Ronestjärna
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Sem Norberg och Gulli Sohlin, från Bettans Konferenscenter, serverade delikata hamburgare.

Det blev en lång väntan i regn för samtliga deltagare.
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Ursäkta, men vad håller ni egentligen på med!?
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Tilde Sundström (f), Emil Bolin (f), Farrukh Sahibi (f), Hadir El Scherabasi (3), Johanna Lundmark (2),
Kerstin Landberg (f), Karl Lundmark (1), Signe Thorstensen Henshaw (2), Alexzander Melander (f),
och Tahani El Scherabasi (2). Robin Olsson (f) och Mike Freijs (3) saknas tyvärr på bilden.

Tolv nya elever på Kalknäs skola
Den omfattande inflyttningen till bygden har genererat ett stort antal nya elever till skolan

Under föregående läsår tillkom det tolv nya elever på Kalknäs skola, vilket innebär att skolan
idag härbärgerar sammanlagt 49 elever. Elevantalet är m a o avsevärt högre än de dystra prog-
noser som presenterades bara för något år sedan.                                   av Rolf Ronestjärna

Orienteringsframgång för Kalknäs skola
Anton Bergman kämpade till sig en bronsmedalj på Skol-DM

Den 4:e juni åkte sex förväntansfulla ungdomar, från Kalknäs skola, på Skol-DM i orientering. De
hade fått pröva på orientering på skolan, med hjälp av Idrottslyftet (se Botebladet nr 2 2009),
och skulle nu sätta sina nyvunna kunskaper på prov. De kämpade väl ute i skogen och låg bra

till, om det inte varit för en väl gömd kontroll. Anton Bergman, åk 6, kunde dock stolt fara hem med en
bronsmedalj i fickan! Övriga som tävlade var Mikael Norberg åk 4, Alice Gjerswold, Alice Svens-
son, Jesper Strömberg, samtliga åk 3.                                                                        av Laila Lindholm
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Kalknäseleven Anton Bergman lyckades ro hem en bronsmedalj i sin första orienteringstävling.
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Fem Boteåkillar graderade
inom karatesporten

Markus Bodin, Niklas Bodin, Ludvig Strand, Alfred Johansson och liggande Cenny Lindholm.
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I karateträningen ingår även att lära sig vissa japanska ord och uttryck

Tisdagen den 26:e maj 2009 uppgraderades Markus Bodin, Niklas Bodin, Ludvig Strand och
Alfred Johansson till rött bälte, 8:e kyu, hos Nipans Karateförening i Sollefteå. Dessutom
graderade Cenny Lindholm till röd/vitt bälte vid samma tillfälle. Examinator var Emma Edlund.

     Att gradera till dessa grader inom karaten innebär att lära sig Kihon, vilket är karatens grundtekniker
såsom slag, sparkar, ställningar, förflyttningar m m. Dessutom måste man, vid rött bälte 8:e kyu, behärs-
ka en eller flera katan, där man utför ett bestämt mönster av rörelser, t ex blockeringar och attacker mot
tänkta motståndare. Till pojkarnas stora glädje ingick även en del skrik, när de utförde vissa sparkar
och slag. Och som om inte detta var nog. De skulle också kunna de japanska orden för alla olika typer
av sparkar, slag, vändningar och blockeringar. Graderingen tog nästan 45 minuter och de fick visa allt de
kunde innan de fick sina graderingar.                                                                                av Ulla Bodin

Karateträningen i Sollefteå lockar både barn och vuxna. I karateträningen ingår även japansk språkundervisning.
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Midsommarfirandet vid Lännäs fäbodar bjöd på trevlig samvaro och många roliga aktiviteter.
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Barnen Alfred, Erik, Yousra, Sarah och Tahani, Hadir och Hind i förgrunden gillade läget skarpt.
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Midsommarfirande i Lännäs
Sarah och Yousra, och deras familjer, firade midsommar i Lännäs fäbodstuga

Det här årets midsommar firade vi tillsammans med våra familjer och familjen Johansson i fäbod-
stugan. Vi gick in på en stig mitt i skogen som ledde oss till stugan. Det tog ungefär en kvart att
gå. När vi kom fram till stugan lämnade vi vår packning. Sedan gav vi oss av till en sjö, som låg

nedanför stugan, för att fiska. Det var väldigt lerigt och blött. Vi fick bara två fiskar den kvällen. När vi
hade kommit tillbaka hade Svenerik, Maria och Malin tänt en grill. Alla hade med sig mat och dryck som
vi bjöd varandra på. Efter det var alla som uppblåsta. Men det väntade ännu mer. Efterrätten!
     Medan de vuxna diskade, och förberedde efterrätten, plockade alla barn blommor till midsommar-
stången. När vi var klara med midsommarstången dansade alla barn och Kristina runt stången. Vi sjöng
några populära sommarvisor såsom Små grodorna, som jag och Yousra hade tränat extra på, Räven
raskar över isen och Jungfru skön.
     När efterrätten var färdig så var klockan mycket. Alla vuxna var inne i stugan och pratade och var
supertråkiga, medan vi barn hade mycket roligare.  Vi spelade brännboll och inte nudda mark.
     Sent på natten, då alla började bli trötta, skjutsade Lennart hem Yousras familj. Vi andra sov över
vid fäboden. Svenerik, Erik och Johanssons familj sov i tält, medan jag och Kristina sov inne i den var-
ma sköna stugan.
     Morgonen därpå gick Erik och Kristina ned till sjön och fiskade. De fick fyra fiskar! Lyckat! Vi åt
frukost, städade och packade. När vi var klara gick vi samma väg tillbaka genom skogen och hem.
     En lyckad midsommar! Bra väder och schysst folk! Hoppas ni också hade en bra midsommar!
                                                                                  av Sarah Sohlberg & Yousra El Scherabasi
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Lännäsborna besökte Lappland
Förutom de många intressanta platser som besöktes, bjöds det också på trevlig bygemenskap.

FO
T

O
: 

E
R

L
A

N
D

 M
E

L
A

N
D

E
R

Lännäsbornas årliga byresa gick den här gången till Lycksele

I hänryckningens tid var det dags för Lännäsborna att bege sig ut på det som blivit till något av en
tradition, d v s den årliga byresan. Det är inte fel att vidga sina vyer och denna gång styrdes kosan
mot Lycksele i Lappland. Bussen äntrades på pingstaftons morgon av förväntansfulla och reslystna

passagerare. Kaffekorg och annat gepäck lastades hastigt in, varpå bussen taxade ut på allfartsvägen.
Högtalaranläggningen var dessvärre ur funktion, varför välkomstorden gick om intet. Detta mankemang
sörjdes kanhända mest av reseledaren.
     Vi gjorde så ett uppehåll, för bensträckare och intagande av kaffe med tillbehör, någonstans mellan
Gulsele och Hälla. Vi blev verkligen omsvärmade, så snart vi lämnade bussen, och det får nog liknas
vid en åderlåtning det som de lokala mygghorderna utsatte oss för. Något blodfattiga, men glada i hå-
gen, steg vi åter ombord för att nå vårt mål, d v s Lycksele, strax efter tolvslaget och dagens dikt.
     Lunch intogs i kåtan vid Hotell Lappland. Vår första programpunkt var att besöka skogsmuseet,
där alla löste årskort. För Er som inte besökt detta förnämliga museum kan det blott å det varmaste re-
kommenderas. Skogsbrukets historia åskådliggörs på ett föredömligt sätt, allt ifrån skogshuggarnas um-
bäranden, till att man får prova att köra en timmerkran. Timmerkranen höll för övrigt på att skapa en viss
oro, för att inte säga osämja, bland resenärerna, men reseledaren avstyrde det hela med fast hand och
med hänvisning till att polletterna var slut. Varpå alla gick ut för att öva sig i styltgång.
     Lycksele ger besökaren en känsla av att befinna sig i en storstad. Detta fick vi erfara när vi, i mer el-
ler mindre spridda grupper, skulle vandra till en tämligen centralt belägen lokal, där middagen skulle in-
tagas. Lyckseleborna är kända för sin hjälpsamhet, även mot sörlänningar, så det var inte någon ko på
isen när det gällde att hinna till första dukningen.
     Pingsten bjöd på ett riktigt sommarväder varför några valde att stanna utomhus en stund efter mid-
dagen, för att summera dagens upplevelser och smälta maten före sänggåendet. Som från ingenstans
gjorde så en äldre herre entré med sin kamera och sin lilla hund. På en hundpromenad kan ett och annat
dyka upp och kameran komma väl till pass, det är sant och visst. I detta fall höll några i sällskapet för
troligt att det var halvmånen som lyste över det – dock ej av oss – nedbrända tingshuset som tilldrog sig
fotografens intresse, andra trodde något annat och detta skall ej sättas på pränt. Några kompromette-
rande bilder har dock ej varit synliga i vare sig VF eller VK.
     Efter en god natts sömn ljöd så gonggongen som kallade till frukost. Några proppar brändes under
förberedelserna, men detta är bagateller som händer när goda kockar kommer samman för att tillreda
en näringsriktig måltid.
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Boteå Utvecklingsgrupp samlas till möte en gång i månaden i Kalknäs skolas matsal.

På söndagens program stod så Lycksele djurpark men med Lycksele kyrka och ett nytt besök på
skogsmuseet som alternativ. På djurparken fanns allehanda attraktioner och möjligheter till förströelse.
Det fanns möjlighet att springa ikapp med en hare, björn, älg och storråtta t ex. Själv sprang jag till en
början snabbare än björnen, men på slutrakan var det jämt skägg med råttan. Råttskallen var helt klart
dopad. Björn, älg, lo, varg är bara ett axplock av allt som erbjöds besökarna att beskåda. Ett besök på
djurparken är också något som rekommenderas varmt. I parken fanns även ett ”Happy land” som hade
en magnetisk dragning på några av resenärerna. De syntes i vart fall trivas gott och var ofta i gungan.
     Nästa års resmål lär redan vara bestämt och vi är många som hoppas på en go tur igen.
                                                                                                                               av Lars Gradin

Byresan samlade även denna gång resedeltagare som sedan tidigare har avflyttat från Lännäs.
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BUG fortsätter sitt utvecklingsarbete
Att rädda biblioteket och att främja ökad inflyttning står högst på prioriteringslistan

Boteå Utvecklingsgrupp hade sitt första höstmöte den 24:e augusti. Några av ärendena som
togs upp var bl a om husintresset för de familjer som funderar på att flytta till bygden och att alla
nyinflyttade får ett Välkomstkuvert innehållande information och rabatter. En annan fråga som

togs upp är hur Undrom kan jobba för att behålla biblioteket efter att kommunen har lagt ned det. Kan
biblioteket drivas som ett fribibliotek och som en förening med styrelse? I så fall behövs det många ide-
ella krafter som hjälps åt att driva det. Frågan är, om det finns det någon i byn som brinner för att driva
ärendet om bibliotekets vara eller icke vara!? Nästa BUG-möte äger rum den 24:e september. Det
mesta om BUG-mötena finns att läsa om i pärmen hos Handlar´n. Minnesanteckningar kan även be-
ställas på mailadress mirrismat@telia.com                                                            av Birgitta Byman
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Offersbon Kalle Hansson har, sedan starten 1999, varit en av pelarna inom Boteå Filmstudio.
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Boteå Filmstudio erbjuder Bote-
ås cineaster högtidsstunder i höst
Filmstudion inleder biohösten med åttafaldigt Oscarbelönade Slumdog Millionaire

Boteå Filmstudio, som i år firar tioårsjubileum, är en ideell förening, vars huvudsyfte är att främja
och öka bygdens intresse för film. Genom medlemskap i filmstudion har man möjlighet att ta del
av ett betydligt bredare utbud av filmer än vad som normalt kan göras på vanliga biografer.

Föreningen är ansluten till Sveriges Förenade Filmstudio (SFF), som är en politiskt och religiöst
obunden centralorganisation, bestående av hundratalet filmklubbar runt om i Sverige.
     Alla filmintresserade över 15 år kan lösa medlemskort, som gäller per termin och för sex filmer.
Medlemskort, som kostar 150 kr och gäller för de sex filmer som finns uppräknade på nästa sida, finns
att köpa vid premiärvisningen den 28/9.
     Medlemsantalet i Boteå Filmstudio var i våras 25. I styrelsen ingår bl a Åsa Fredriksson, ordföran-
de, Kalle Hansson, kassör och Eeva-Liisa Viktorsson,
sekreterare. En filmgrupp brukar välja ut de filmer som
sedan skall visas. En av höstens verkliga höjdarfilmer, som
visas vid terminsstarten den 28/9, är den åttafaldiga Os-
carsvinnaren Slumdog Millionaire.
     Filmvisningarna äger rum på Sunnersta Folkets Hus,
där det finns en gammal hederlig 32 millimeters projektor
och även riktiga biostolar, som man kan sjunka ned i. Nån-
stans mitt i filmen, när biografmaskinisten behöver byta film-
rulle, brukar man ta en välkommen och välbehövlig fika-
paus.                                          av Rolf Ronestjärna Boteå Filmstudio håller till i Sunnersta.
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28/9 Slumdog Millionaire (USA 2008. Regi: Danny Boyle. 120 min.)
Jamal Malik, en 18-årig föräldralös kille från Bombays slumområden, är bara en fråga ifrån att vinna 20 miljoner rupier i den
indiska TV-versionen av "Vem vill bli miljonär?" Men när programmet tar paus arresteras han, misstänkt för fusk. Ingen tror
att han, en pojke från slummen, ska veta de rätta svaren. Desperat försöker Jamal bevisa sin oskuld och går igenom fråga
för fråga för att förklara hur han kunnat känna till alla svar. För varje fråga kommer det fram en fascinerande historia om
hans liv på gatorna tillsammans med sin bror, om människorna som korsat hans väg och, inte minst, historien om Latika,
flickan han älskat och förlorat. I varje del av hans berättelse finns nyckeln till svaret på frågan han besvarat.
12/10 It´s a Free World (USA 2007. Regi: Ken Loach. 96 min.)
Vi får följa med till "arbetsförmedlingar" i Polen och Ukraina, där brittiska rekryteringsfirmor tar emot tummade sedelbuntar
av förhoppningsfulla stackare som tror att lyckan finns i ett städjobb i London. Loach låter oss inte se genom ögonen på
dessa människor. I centrum placerar han istället en ensamstående mamma, Angie, 33, en av dem som tar emot sedelbuntarna.
Angie är driven och är lovad en befordran, men får ändå sparken när hon protesterar mot att chefen tafsar. Över en drink,
med lägenhetskompisen Rose, bestämmer hon sig för att hon har det som krävs för att starta en egen rekryteringsbyrå.
Rose går motvilligt med på att bli hennes kompanjon.
26/10 De ofrivilliga (Sverige 2008. Regi: Ruben Östlund. 97 min.)
Filmen skildrar fem livsavgörande ögonblick i fem människors liv. En tragisk komedi eller komisk tragedi om gruppens
makt över individen. Det är nästan sommar i Sverige och mindre taktlösheter och dåligt uppförande finns i överflöd.
Leffe är en skrytmåns inför sina vänner och han gillar att spela dem spratt, framför allt när han dricker. Samtidigt har
en rättfärdig lärare problem med att inte veta var man drar gränsen. Sedan finns det två unga tonårsflickor som gillar
att låta sig fotograferas och att festa. Men en natt hittas en av flickorna däckad i en park av en fullständig främ-ling.
En humoristisk titt på läxor att lära, att ge föreläsningar och att inte överskrida gränser.

9/11 Waltz with Bashir (Israel 2008. Regi: Ari Folman. 87 min.)
Med en brutalt snygg animering har Waltz with Bashir blivit en av 2008 års mest hyllade filmer. Det är lätt att förstå
varför. Filmen är väldigt snyggt gjord och har något spännande att berätta. Musiken är dessutom förstklassig. Det
vilar en vemodig och uppgiven domedagskänsla över denna antikrigsfilm. Kamraterna från den tiden hjälper Ari att
få tillbaka minnet av hur det såg ut då, lukterna och skräcken. Genom tillbakablickar och intervjuer kommer vi närmare
Ari och det helvete han befann sig i. Bilbomber exploderar, attacker kommer från oväntade håll och döden ligger och
lurar precis överallt. För att överleva krävs det mer än minnet klarar av. En av årets starkaste filmer.
23/11 Tuyas bröllop (Kina 2006. Regi: Quanan Wang. 96 min.)
Tuya är en kvinna som har blivit tvingad till att, så gott som ensam, ta hand om sin familj, deras gård och boskap efter
det att hennes man skadat sig svårt under ett brunnsbygge. Hon vet inget annat sätt att lösa problemet med att hålla
familjen vid liv än att gifta om sig med en ny man, som kan ta hand om henne och hennes familj. Hon vill inte lämna
sin älskade man, så hon bestämmer sig för att om någon man vill ha Tuya, så får man hennes gamla man på köpet.
Friare dyker upp från höger och vänster, men lösningen finns kanske närmre än hon anar? Detta är en film om odöd-
lig kärlek och uppoffringar för att skydda dem man älskar.
7/12 Boy A (Rumänien 2007. Regi: John Crowley. 100 min.)
Boy A börjar med att en 24-årig yngling efter 14 år släpps från en ungdomsanstalt. Han har begått ett brott som inne-
bär att han behöver anonymiseras – Boy A var namnet som gavs honom under rättegången och som tabloiderna
satte tänderna i – och hans nya namn blir Jack. Hans övervakare Terry ger honom ett par Nike Escape i present. Ter-
ry, vars jobb det är att slussa ut Jack i samhället, lägger tonvikten vid denna symbolik; du har flytt ditt förflutna och
ska börja om. Med Terrys hjälp får Jack ett jobb och en inackordering. Han skaffar sig vänner och en flickvän. Från
utsidan tycks allt gå på räls, men Jack plågas av mardrömmar och känner sig oärlig.

Jan Börstou och ingen annan.

Botebladets chefredak-
tör: Oops, I did it again!!!
Botebladets chefredaktör har dessvärre gjort det igen

Usch, vad jobbigt det är när man blandar ihop namn! Så skedde i förra
Botebladet när Jan Börstou fick heta både det ena och det andra
i artikeln. Jag beklagar det inträffade! Jan, i sin tur, bara skrattade och

tyckte att det hela var roligt, när jag ringde upp och bad om ursäkt. Beundrans-
värd och föredömlig inställning! Givetvis fick tryckeriet fixa fram en ny tidning åt
både Jan och till referensexemplar.                         av Rolf Ronestjärna
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GRRR!!!

Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom

Härom morgonen var jag uppe riktigt tidigt för att fotografera solupp-
gången. Emellertid ville vädrets makter annorlunda, för nejden låg insvept i
tjock dimma. Det var lika svårt att se som vid Luzern eller om det var Brei-
tenholz 1632. Nåja, det var svårt att se i alla fall. Däremot hörde jag allde-
les utmärkt. Jag hörde ett underligt ljud, som en ångmaskin ungefär.
Ganska långt borta och med lite ojämn gång på något vis. Plötsligt
såg jag en skugga närma sig i smoggen. Jag insåg att ångmaskinen
faktiskt var väldigt nära. Det var gubben som kom och lät som en
ångmaskin. En astmatisk och pustande sådan. Han sprang allt vad
tygen höll. Hugo följde med bredvid i stilla lunk.BB: Vad står på? Har ni mött en björn månne? AG: Oj,
vad han skräms! Puh, puh, puh…ett ögonblick, jag ska bara hämta andan. BB: Kära nån. Hur mår ni? Jag
började fundera på om jag skulle bli tvungen att utföra en hjärt- lungräddning mitt i dimman. Jag trevade
efter munskyddet jag fick när jag gick HLR-kursen. Det verkade som jag glömt det hemma, gudskelov.
AG: Jag mår alldeles utmärkt. Har aldrig mått bättre. Jag utför intervallträning för att förbättra min syre-
upptagningsförmåga. BB: Har ni blivit frisksportare minsann! Är blodtrycket på väg upp eller har BMI-
värdet nått nya höjder? AG: Bah! Jag ger blanka tusan i alla normvärden som man skall uppvisa för att få
existera. Det här är en seriös idrottssatsning för att återställa nationens ära. BB: Nu förstår jag inte riktigt.
AG: Nej, jag vet. Det gör ni aldrig. Har ni möjligen vetskap om att det har varit världsmästerskap i
friidrott? Och hur gick det då? Inte en medalj så långt ögat skådar. BB: Ja, men vi är ju ett litet land med
få invånare i en stor värld. AG: Pyttsan! Vi har hävdat oss förut. Men nu skall det bli andra bullar av. Jag
tänker ta saken i egna händer. BB: Ska ni bli elitidrottsman? Det kräver både talang och hård träning det.
AG:Jag vet, och nu har jag börjat med den hårda träningen. BB: Och vad pekar talangen i för riktning då,
om jag får fråga? AG: Jag tänker vänta med att specialisera mej. Det får nog bli mångkamp så länge.
BB: Se där! Vad har ni för tid på hundra meter? AG: Nio och femtiofem. BB: Nio sekunder och femtio-
fem hundradelar! Jag började treva efter mitt anteckningsblock. Det här var ju ett scoop. AG: Nja… det
var nio minuter och femtiofem sekunder om man ska vara noga. Jag hade inte möjlighet att mäta hundra-
delar. BB: Nehej, men med den tiden kan ni lika gärna använda almanackan. Jag stoppade tillbaka mitt
anteckningsblock. AG: Ja, nu börjar jag känna igen redaktörn igen. Ni såg faktiskt intresserad ut för en
sekund, men nu är det samma gamla insinuationer som vanligt.
BB: Hur lång tid beräknar ni att uppbyggnadsträningen ska ta då? Ni måste nog putsa tiden lite om ni ska
vara konkurrenskraftig. Annars blir det nog inga medaljer. AG: Förbistrade pessimist. Ni låter som ni tror
att det är helt omöjligt detta. Men jag ska visa er. Vänta bara... Och så stånkade han iväg i dimman som en
lokomobil i uppförsbacke och motvind medan Hugo trippade behändigt bredvid.

DET ÄR JU
ABSOLUT INTE

HELT FEL MED ETT
HUS MED MÅNGA

RUM...

OCH DET ÄR
PRECIS VAD HAN
LOVAR ATT HAN
HAR FÖRBERETT

FÖR OSS!
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Fritidsgården öppnar den 25/9 kl 18
Välkommen till världens bästa fritidsgård!
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Spinningen startar den 13/9
Söndagar 18.00 & 19.15
Tisdagar 18.00
Onsdagar 18.00
Torsdagar 18.30
Lollo 070-364 26 39
Tina 070-540 83 91

Välkomna till en ny fräsch lokal
i Sunnersta Folkets Hus

Stor kakfrossa

Barngymnastiken startar den 16/9
Terminsstart 16 september kl 18.00-18.45

Kalknäs skolas gymnastiksal
Alla 4-6-åringar är välkomna!
Cecilia, Therese och Kristina

UNDROMS IF

HÖSTFEST PÅ RIXDAN
Lördagen den 3/10 kl 18.30

är det middag och dans till Björksjögänget
Anmäl Er till middagen senast den 28/9

Mikael 070-330 11 61
Siv 070-225 60 08

Björkå Samhällsförening hälsar Er hjärtligt välkomna!

HANTVERKSMÄSSA/MARKNAD
Årets mässa äger rum den 31/10
i Sunnersta Folkets Hus kl 11-15
Om Du vill medverka med Dina alster,
är Du välkommen att anmäla Dig till

Laila Lindholm 0612-602 48, 070-636 61 04,
lailalindholm@telia.com

Alla sorters hantverk är välkomna!
II

I

I

Söndagen den 25 oktober kl 16.00
Bettans Konferenscenter i Stöndar

Se annons sidan 19
för ytterligare info!
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Välkommen att,
vid behov, hyra lokalen

Vaktmästaren når Du på
070-547 45 42
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Fjolårets succé återupprepas!
Lördagen den 3 oktober kl 14 på Sunnersta FH
Anmälan om att bidra med en kaksort senast

29/9 (Minst 20 st "bagare" behövs för att
evenemanget ska kunna genomföras).

Ingen föranmälan för att komma och fika.
Frivillig fikapeng läggs i burk vid entrén.

Anmälan om kaksort till
Maria Johansson, rista510@hotmail.com,

0620-321 82 eller Kristina Strand,
kristinastrand@hotmail.com, 0612-600 88

I
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Grekisk pyttipanna (4 port)
Ingredienser:
15-20 potatisar
1 burk fetaost
Gör så här:
1.) Skiva köttet i 1 cm tjocka skivor
och låt det ligga i marinaden i ett dygn.
2.) Förkoka potatisen i 3 minuter, klyfta
och lägg i en långpanna.
3.) Klyfta paprikorna + rödlöken &
lägg dem ovanpå.
4.) Skiva tomaterna & lägg på dem, lägg därefter
köttet & häll över marinaden (inte för mycket).
5.) Smula över fetaosten.
6.) Sätt in i ugnen, på 200°C,  i ca 30 minuter.

Botebladets 18:e recept är inläm-
nat av Gerd Öberg i Undrom.
Samtliga ingredienser finns tro-
ligtvis att köpa hos Handlar´n.
Lycka till! PS Välkommen att bi-
dra med ett eget recept!
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GREKISK
PYTTIPANNA
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2 fläskfiléer eller 1 fläskfilé + 1 kg kycklingfilé    3-5 tomater
3 paprikor (röd, grön och gul)    1-2 rödlökar

Marinad:
3 dl matolja  6-8 vitlöksklyftor
3 tsk Sambal Oelek 4 msk soya
½ tsk salt  1 tsk svartpeppar
½ tsk ingefära

Sås:
2 dl crème fraiche  2 pressade
vitlöksklyftor  ½ pressad lime
Smaka av med salt, svartpeppar
& örtkrydda

UTFÖRSÄLJNING AV
GREEN HOUSE KLÄDER!

Jag har bestämt mig för att inte fortsätta
med min försäljning av kläder.
Jag tackar alla mina kunder för att Ni har
valt att handla av mig och för allt trevligt
jag har haft tillsammans med Er!

Vänligen, Claire
Claire Sjölander, Undrom 205

Tel 0612-604 70, 070-856 99 48

MUSIKGRUPP
Vi spelar och har kul tillsammans. För dig, tjej eller
kille, som är ca 10 år och uppåt. Du behöver absolut
inte vara stjärna, men du bör ha spelat ett litet tag på
något instrument. Start 21/9. Funderingar? Kontakta
Bosse, bozze@passagen.se eller 0612/600 48
INNEBANDY
Vi fortsätter att lira i Kalknäs skolas gympasal.
För dig som går i åk 1-6. Start 14/9.
FREDAX
Fritidsaktiviteter för dig som har börjat sjuan.
1:a fredagen i månaden, kl 19-22. Start 2/10.
TJEJGRUPP
Om det finns intresse, funderar vi på att starta en tjej-
grupp från åk 7 och uppåt, som träffas ca en gång i
månaden för att kanske hålla på med Scrapbooking,
köra ett gympapass, lyssna på musik, prata, fika eller nåt...
Tid och plats är inte bestämd än, men hör gärna av
dig till Annica 0612/502 56 eller Pia 0612/600 48 om
du är intresserad.

Nu startar höstens barn- & ungdomsverksamhet!
MÅNDAX (Måndagar kl 18.00)
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Behöver Du hjälp med Din dator!?
Hör av Dig till mig! Jag fixar det mesta.

Jakob Ronestjärna, 073-805 25 24
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HUSÄGARE SE HIT!

Maria Johansson 0620-321 82
Laila Lindholm 0612-602 48
Kristina Strand 0612-600 88
Claire Sjölander 0612-604 70

Barnfamiljer visar fortfarande ett in-
tresse för vår bygd. Vi behöver därför
fler hus till uthyrning eller till försälj-

ning! Hör av Er till oss om Ni har något tips:

I I

I
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BFÖRE-
NINGS-
BREV

Tänk vad lite man vet!

Sven och Karin Jonsson, Liselott Schöllin´s föräldrar

För bara några månader sedan satt vi hemma i Kumla och kunde inte föreställa oss vad som
skulle komma. Nu har vi blivit ombedda att redovisa vår berättelse om hur vi kom att hamna
i Sollefteå. Vi har alltså inte flyttat till Boteå, men har ändå starka band till bygden. Det är natur-

ligtvis dessa band som har stärkts och till slut blivit så starka att beslutet till slut fattades över en dag.
     För att inte hålla bladets läsare på halster längre, vill vi berätta att det var vår dotter,
man och barnbarn som först gjorde resan. Liselott på Handlar´n är nämligen vår dotter.
Ärligt talat tyckte vi till en början att de var lite väl vågade när de tog steget. Det fanns då
inte i vår värld att vi skulle följa efter. Det kändes mer sannolikt att de skulle längta hem
igen och snart ta sitt förnuft till fånga. Men det var nog egentligen bara vad vi önskade.
     De var mycket noga med att visa oss miljön och lugnet som finns här uppe i Ångerman-
land. Vi var med upp redan när första flyttlasset gick, mest för att få en bild av hur de skul-
le bo och känna av hur den fantastiska miljön verkligen var. Vi kom sedan på besök några gånger.
     Något annat som påverkat oss är naturligtvis vår egen bakgrund och vad vi uppskat-
tar. Vi är båda uppväxta på landsbygden, Karin bodde dessutom invid Dalälven i unga år.
Jakt och fiske har varit en naturlig del i livet. För oss som har bott på Närkeslätten i
många år är miljön i det närmaste ofattbar. På något sätt kände det självklart att ta
steget i god tid. Trots allt så blir vi ju inte yngre med åren, även om man vill tro det ibland.
     I mitten av maj klack det till. Det måste ske snart om det skulle bli av. Redan den första juli
hade vi flyttat in. Många i vår omgivning trodde inte att det var sant. Men vi fick god hjälp att
frakta våra tillhörigheter de 60 milen. Det krävde dock två resor för att få med det mesta av
det som kändes viktigt. Att flytta under sommaren var positivt på många sätt. Det är natur-
ligtvis bättre väglag än på vintern. Men det viktigaste var nog ändå att hinna bo in sig innan
mörkret infinner sig. Vi har också hunnit med att bekanta oss med omgivningen. Aldrig tidigare
har vi promenerat och känt lugnet på det sätt som vi har gjort sedan flytten. Man kan gott sä-
ga att vi har hunnit bo in oss rejält.
     Kanske är det också så att Botebladet i sig har bidragit i viss mån. Man låter sig ju ofta
påverkas av det man hör eller läser. Med det vill vi säga att Botebladet är en positiv
kraft som man kanske tar för givet. Vi har haft förmånen att få bladet i
drygt två år, en av våra grannar i Åbytorp (Kumla), har skaffat en egen prenu-
meration. Han tröttnade på att vara den ständiga tvåan på bladet.


