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Epoken Offers Försökstation avslutad

Offersanläggningen har nu övergått i privat ägo.
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Ulrika Ölund gav
konsert i Boteå

Ulrika är ömsom i Boteå och
ömsom i Nashville. SIDAN 29

Roger Häggström, född och uppvuxUndroms eget fotbollslag infriade de förväntningar som en i Sunnersta och även fostrad i
fanns på det inför den här säsongen, genom att i princip Undroms IF, är en i det tränarteam
spela skjortan av motståndarlagen under seriespelet. Nu som har bidragit till klubbens succéväntar ett rafflande kval där det kan gå hur som helst.
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Övrigt innehåll:
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Spelglädjen stod högt till tak i
Björksjöns Folkets Hus. SIDAN 8
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Spelmansstämma
i Björksjön

SIDAN 12

V

älkommen att ta del av ännu
en mastig utgåva av Botebladet!
Åter ett stort tack till alla Er som
på olika sätt bidragit till innehållet i
denna tidning, antingen via reportage
eller genom att ställa upp för olika intervjuer! Detta borgar för tidningens
fortlevnad!
Den här gången har produktionen
av numret varit ännu mer stressigt
än vanligt, givetvis beroende på att vi
som familj har stått mitt uppe i en
omfattande flytt. Därför var det nödvändigt att försöka få till så många
reportage som möjligt innan dator
och annat försvann bland alla flyttkartonger. Men med Guds hjälp gick
det den här gången också...
Vi som bor i den här bygden har mycket att vara stolta och tacksamma
över. Inte nog med att det är en ovanligt vacker bygd, människorna är också osedvanligt trevliga och bildsköna
(vilket naturligtvis glädjer oss som
fotograferar för tidningen).
Välkommen därför att kolla in Botebladet på nätet! Alla vackra Boteåbor blir nämligen ännu vackrare när
man har möjlighet att beskåda dem i
färg. Gå gärna in på www.botea.se
för att få detta bekräftat.
Fortsätt att lämna in evenemangsoch artikeltips. Redovisa gärna själva
från Er förenings verksamhet och
samlingar. Sent inkomna bidrag
tas med i mån av plats eller ges
mindre utrymme i tidningen. Alla
redaktionella texter måste vara
inne minst en vecka innan pressstopp. För när väl artiklarna är placerade i tidningen är det alltför tidskrävande att börja omarbeta dem.
Tänk därför gärna på detta när det
handlar om att vara ute i tid med artiklar. Ju närmare presstopp vi kommer, desto mindre flexibilitet finns det
m a o för ändringar.
Fr o m nu ändras också Botebladets officiella mailadress till
botebladet@botea.se
Nästa nummer av Botebladet kommer ut vecka 47-48 och sträcker sig
maj månad ut.
Ha en riktigt angenäm höst och 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 23
Erik Sundberg 0612-603 05
Maria Johansson 0620-321 82
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PRESSTOPP
NÄSTA BOTEBLAD
fredagen den 19/11 2010
Notera detta datum
i Din planering!

I

bland blir inte saker och ting som man har tänkt sig och
tur är kanske det. För inte hade vi väl tänkt att vi, när
vi kom inflyttandes till Boteå i september 1988, fortfarande skulle vara kvar i bygden 22 år senare. Aldrig hade
vi väl kunnat tänka och föreställa oss att vi skulle rota oss
och bli så fästa vid både bygd och människor som vi har
blivit. Faktum är att det är mycket, mycket ovanligt att frikyrkopastorer stannar så pass länge på en plats som vi har
gjort. Sådan har också traditionen varit hos Filadelfia i
Undrom. Den pastor som tidigare hade varit längst på platsen
var Ruben Eberhardson, som tjänade i Församlingen i ca 7½ år.
Den största orsaken att vi blivit kvar så här länge är givetvis att vi har trivts så fantastiskt bra med både Församlingen och med alla er underbara människor i bygden. Men
framförallt handlar det ju dock om att vi har upplevt Guds
kallelse till att komma till den här platsen och även stanna
kvar.
Under alla dessa år har dock tanken, någonstans i bakhuvudet, hela tiden funnits att vi en dag, likt flyttfåglarna,
ska återvända söderut till våra familjer, släktingar och gamla vänner. För snart två år sedan upplevde vi att tiden för
uppbrott kanske var inne och vi förberedde oss därför inför det och tog nödvändiga steg och beslut, såsom uppsägning av jobb etc. Men ibland blir det, som sagt, inte alltid
som man har tänkt sig. För vår himmelske arbetsgivare hade tydligen andra tankar och planer för oss. För istället
för att öppna en dörr för oss, som kunde föra oss härifrån,
öppnade Han istället nya dörrar för oss i bygden - både när
det gäller uppehälle och boende. Gud vet alltid bäst - att
det ska vara så svårt att lära sig det...
En starkt bidragande faktor till att vi nu istället har valt
att slå ned bopålarna lite djupare, är framförallt alla de vädjanden och uppmuntrande ord som vi fått ifrån i princip alla bybor som vi mött och haft kontakt med under den här
perioden som vi har gått i uppbrottstankar. Givetvis hoppas
vi att detta inte enbart har handlat om Botebladets fortlevnad. Och även om vårt engagemang för tidningen har varit ett sätt att visa att både vi och Gud älskar den här bygden och alla er som bor här, så är vår önskan att vi ännu mer
ska få möjlighet att kunna förmedla Guds rika kärlek till er
var och en, eftersom ni allesammans
betyder så oerhört mycket för oss.
Och eftersom vi allesammans endast
är gäster och främlingar här nere, bör
vi därför förbereda och göra oss redo
för det uppbrott som alltid kommer.

Karin & Rolf Ronestjärna
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Undroms IF har under säsongen lyckats producera i genomsnitt 3,5 mål framåt per match.

Undroms IF krossade allt
motstånd i division 4
Nu väntar rena rama nagelbitaren när kvalspelet till division 3 snart drar igång
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U

nder fjolårets fotbollssäsong gjorde Undroms IF sin bästa säsong någonsin, när man kom
på en hedrande tredjeplats i division
fyra Ångermanland. Inför årets säsong
var förväntningarna ännu högre ställda. Både
man själva och övriga lag i serien hade inför
premiären Undrom som seriefavoriter. Det favoritskapet lyckades också Undrom att leva upp
till och redan när det var tre matcher kvar av
säsongen var seriesegern säkrad. Nu väntar ett
spännande och ovisst kvalspel för vidare avancemang i seriesystemet. Oavsett hur detta går,
vill Botebladet redan nu gratulera till en fantastisk säsong.
av Rolf Ronestjärna Glädjen över seriesegern är stor i Undroms IF.

Undroms IF lyckades med bedriften att producera ungefär dubbelt så många mål framåt som serietvåan.
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Hovslagare Elisabeth Engström tog i juni över den charmiga gården i Törsta efter sin bror.

Elisabeth Engström i Törsta
är Boteås nye hovslagare
Elisabeth känner att hon
äntligen har kommit hem

4
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S

edan den 1:a juni i år, har
Boteå en alldeles egen hovslagare boendes i området.
Hennes namn är Elisabeth Engström och egentligen har hon bott
i Törsta sedan i november 2009.
I sommar tog hon dock över sin bror
Dan Engströms gård (se Botebladet nummer 2 2005), tidigare ägd
av Tåqvist.
På årets längsta dag passar Botebladets alldeles eget hästorakel
på att besöka henne hemma på den
oerhört vackert belägna gården i Elisabeth Engström har gått en tvåårig hovslagarutbildning.
Törsta. Han välkomnas glatt av två vänliga hästar och Elisabeths hund Dolly.
Elisabeth berättar inledningsvis att hon ursprungligen kommer från Lökom och att hennes far är
Håkan Engström, den inte helt okände distriktsveterinären i Nyland. Efter att ha gått ut Hantverkslinjen, på GB-skolan i Sollefteå, fortsatte Elisabeth till Nordvik, där hon gick den treåriga Hästhåll-

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

ningslinjen på Naturbruksgymnasiet. 1994-96 jobbade hon som turledare i en turridningsverksamhet i Skåne. Därefter hade hon hand om turridningen, med islandshästar, under ett år uppe på Gålsjö Bruk. ”Så dom stigarna känner jag som min egen ficka”, konstaterar Elisabeth och skrattar
glatt. Efter det gjorde hon en kort avstickare till Island, innan hon återvände till Sverige för att föda dottern Alva. Året därpå, d v s 1999, gick Elisabeth den tvååriga hovslagarutbildningen på Hovslagarskolan i Skara. Våren 2001 gick flyttlasset till Nordingrå, där hon kom att bedriva turridning och hovslagning fram till 2005. Därefter gick flyttlasset till Lockne, i samband med att hon
tog över ridskolan där. Ungefär i samma veva föddes också sonen Albin. Ganska direkt startade hon
företaget Strinnefjärdens Islandshästar och drog igång med motionsridning.
Elisabeth berättar att hon, under en tid, hade gått och suktat på broderns gård i Törsta, som stått
tom en tid och som han själv också hade funderingar på att sälja. I november i fjol gjorde hon slag
i saken och flyttade in tillsammans med dottern Alva, den halvtidsboende sonen Albin, hunden Dolly
och sina två katter. Det är ett beslut som hon är väldigt glad över idag. Ett beslut som också ledde
fram till att hon tog över gården den första juni.
Elisabeths huvudnäring är idag först och främst hovslageriet, som hon bedriver genom sitt företag Hovslagare Höga Kusten. Och förutom sina gamla kunder, från tidigare platser, har hon också börjat samla på sig nöjda kunder i Boteå. Hon berättar vidare att hon är väldigt tacksam för extraknäcket på Handlar´n i Undrom och att hon trivs väldigt bra med sin livssituation just nu. ”Det
är enormt skönt att känna att man äntligen har landat och det är faktiskt första gången i mitt liv
som jag känner mej riktigt tillfreds med allting”, konstaterar Elisabeth tacksamt. ”Det känns verkligen som om jag har flyttat hem, för det är många gånger som man som ung har legat på stranden i Undrom”, fortsätter hon och ler med hela ansiktet. Även dottern Alva trivs väldigt bra med
sitt nya liv i Boteå och hon har redan hunnit få en hel del nya kompisar. Just det är något som Elisabeth särskilt gläder sig över och hon berättar att även hon själv har upplevt sig väldigt väl mottagen
av alla hon träffat. ”Jag har bara mött positiva, glada och välkomnande människor.”
Till nästa sommar hoppas Elisabeth kunna skaffa en del ytterligare djur till gården. Lite får och
några höns kommer det säkert att bli. Dessutom hoppas hon kunna ha några fjällkor betande till
husbehov.
av Rolf Ronestjärna

Elisabeth Engström och dottern Alva trivs verkligen med tillvaron på gården i Törsta.
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Maria Norgren överlämnar symboliskt nyckeln till Karl-Gösta Långberg, Offers nye ägare.

Högtidligt överlämnande av
Offer till den nye ägaren
Efter ca 80 år har Offers Försöksstation övergått i privat ägo
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Inga Bodin berättade om byn Offers historia.
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E

n lång epok avslutades i våras i samband
med att Offers Försöksstation, efter ca
80 verksamhetsår, övergick i privat ägo.
Torsdagen den 27:e maj ägde högtidligt överlämnande av fastigheten rum. Ett 20-tal speciellt
inbjudna gäster, bestående av bl a tidigare anställda, grannar, hyresgäster, mäklaren, den nye
ägaren och representanter från Sveriges Lantbruksuniversitet, fanns på plats.
Maria Norgren, som under många år varit anställd på Offer och som också arrangerat festlig-

Trubaduren Emil Assergård och författaren Anders Bodin stod tillsammans för underhållningen.
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heterna tillsammans med Henry Ågren, hälsade inledningsvis välkommen och sade vidare: ”Jag
vet inte riktigt vad man ska kalla det här för. Minnesstund kanske!?” Den programförklaringen
visade sig stämma ganska bra, för de närmaste 90 minuterna kom att handla en hel del om både byn
Offers och själva Försöksstationens förflutna. Först ut i raden av talare var Inga Bodin, från Boteå Hembygdsförening, som berättade en del om byn Offer och dess historia. Hon berättade bl a
att namnet Offer egentligen betyder älvfåra, likaså att Offer faktiskt var Boteås mest folkrika socken i slutet av 1800-talet. Därefter berättade Maria Norgren om Försöksstationens historia och
hon konstaterade att gården tillhörde Björkå Aktiebolag fram till slutet av 1920-talet, då den donerades till forskningsverksamhet. 1931 kom försöksverksamheten igång och under åren har olika
omorganisationer ägt rum. På senare år har dock verksamheten så sakteliga minskat beroende på
minskade anslag. Avslutningsvis framförde SLU:s representanter sina lyckönskningar och den nye
ägaren, Karl-Gösta Långberg, sitt tack.
På plats fanns även två av Boteås minikändisar, nämligen trubaduren Emil Assergård och poeten Anders Bodin, som bjöd på uppskattad skönsång och ångermanländsk poesi, under det att de
församlade smörjde kråset med superb smörgåstårta.
av Rolf Ronestjärna
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Maria Norgren hälsade inledningsvis välkommen och höll därefter ihop festligheternas trådar.

Alva Åslund (1), Märta Åslund (3), Vilde Larsson (f), Elin Holmsten (f), Leo Åslund (f), Mathilda
Strand (f) och William Stattin (f). Alva och Märta har redan hunnit gå en termin på skolan.

Nya elever på Kalknäs skola
Ännu en ny kull elever har påbörjat sin skolgång på Kalknäs skola i Undrom

F

em nya elever har i höst börjat på Kalknäs skola. Därtill tillkommer de två som började
redan på vårterminen. Totalt 51 elever går idag på skolan. Dessutom har skolan fått en ny rektor, nämligen Stig Palmén, hemmahörandes i Junsele.
av Rolf Ronestjärna
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Stämningen och spelglädjen stegrades i takt med att alltfler spelmän sällade sig till skaran.

Mycket tjo och tjim på Spelmansstämman i Björksjön
Stämningen var på topp när Spelmansstämman i Björksjön genomfördes

L
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ördagen den 29:e maj var det fullt pådrag
i Björksjöns Folkets Hus i samband med
att det anordnades en Spelmansstämma.
För Botebladets musikexpert visade det sig bli
en mycket överraskande och positiv upplevelse.
Inte nog med att det bjöds på en stor mängd fartfylld och glad musik, inramningen och själva programmets uppläggning var också mycket trevligt.
En mängd musiker och åhörare från när och fjärran kom att, under eftermiddagen och kvällen,
Spelmansstämman anordnades i Björksjöns Folkets Hus. samlas och trivas tillsammans, i det pittoreska Fol-

En ansenlig mängd åhörare fick vid Spelmansstämmans skälvande inledning lyssna till Sörenz.
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Eva Lhådö förplägnades av Yuphin Sriphonkrang.
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Paula Hällsten-Sjögren och Birgit Häggblad.
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kets Hus i Björksjön. Stämningen i lokalen var hög
och spelglädjen gick inte heller att ta miste på.
Programledare var Paula Hällsten-Sjögren
och Christer Sjögren, som med stor inspiration
och scennärvaro lotsade publiken genom de olika
programpunkterna och även underhöll med sång
och spel tillsammans med gruppen Sörenz, som
var stämmans huvudattraktion.
Som väntat kom det givetvis att handla om
mycket sång och musik, som varvades med allsång och uppträdanden av olika konstellationer.
En av dessa var gruppen Christers Trio som bl a
förgyllde programmet med några gamla Svensk- Kerstin Nordén framförde en sång med egen text.
toppsdängor från förr. Likaså var det världspremiär för en sång med melodi av T Hägglund och
med text av Kerstin Nordén.
På gården utanför förekom det livlig kommers
kring olika stånd. En och annan besökare torde
t ex ha gjort ett fynd vid något av loppisborden.
Den hungrige hade möjlighet att stilla sin hunger
med antingen smarriga smörgåsar eller med korv
och hamburgare. Eller varför inte med lite exotisk Thaimat!? För den som hade högre ställda förhoppningar än så, fanns det dessutom möjlighet
att köpa sig en tur med helikopter. Vilken tur!
av Rolf Ronestjärna Det var idel glada miner hos spelmän och publik.

Christers Trio med Sören Israelsson, Paula Hällsten-Sjögren och Christer Sjögren rockade loss.
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Laila Lindholm och Irén Freijs var två av alla de fotbollsföräldrar som var med och hjälpte till.

Undroms IF serverade en hel
dag av fotbollsläckerheter
Formidabel succé för Fotbollens Dag
på Bohedsvallen i Undrom

L
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ördagen den 12:e juni var det fotboll för
hela slanten på Bohedsvallen i Undrom
i samband med att Undroms IF, bygdens
idrottsförening, anordnade Fotbollens Dag.
Samtliga matcher under dagen var mellan olika
Undromslag och lag från Frånö. Programmet inleddes redan kl 12 med att P11-laget tog sig an
ett lag från Frånö. Trots ett upphämtat tremålsunderläge, med tre snabba mål av Jesper Strömberg
och storspel i målet av Mike Freijs, blev det tyP11-matchen var oerhört spännande och dramatisk. värr ändå till sist en uddamålsförlust.

Undroms IF:s A-lag visade ingen som helst gästvänlighet mot de stackars gästerna från Frånö.
10

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA
FOTO: ROLF RONESTJÄRNA
FOTO: ROLF RONESTJÄRNA
FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Därefter var det dags för Undroms F11-lag
att visa upp sig. Tyvärr blev det även här en snöplig uddamålsförlust för de tappert kämpande Undromstjejerna, i en underhållande match som kom
att sluta 0-1 till gästerna.
I matchen mellan de två P12-lagen blev det
äntligen en vinst för hemmalaget, då man efter en
strong kämpainsats lyckades att kämpa ned sina
motståndare med siffrorna 3-1.
Framåt kvällningen var det bara dagens två
sportsliga huvudattraktioner kvar på programmet
och en mängd fotbollsentusiaster hade slutit upp
från när och fjärran. Inledningsvis bjöds det på en Undromsbröderna Roger och Stefan Häggström.
nostalgikick mellan de båda klubbarnas P40-lag.
Även här avgick gästerna med segern, efter det
att hemmalaget kroknat på slutet och även mycket
beroende på att Undroms IF:s forna storstjärnor,
Stefan och Roger Häggström, för kvällen spelade i Frånös färger. Vid 20-tiden var det då äntligen dags för matchen med stort M; d v s Undroms
A-lag mot Frånös A-lag. Seriens trea mot dess
tvåa. Matchen utvecklade sig till ett fullkomligt
målfyrverkeri, där Undrom verkligen bjöd upp
till dans. Den stora publiken bjöds på hela sju
mål av serietrean, som med 7-0 segern också passerade motståndarlaget i serietabellen. En av mat- Per-Erik Bodin var speaker vid kvällsmatcherna.
chens verkliga höjdpunkter var när Mikael Strandberg, Undroms unge och lovande målvakt, lyckades med konststycket att sätta en utspark i mål,
en inte alltför vanlig syn på fotbollsarenorna.
Arrangemanget erbjöd under hela dagen goda
matmöjligheter, eftersom många fotbollsmammor
och pappor hjälptes åt att stå i kiosken och att vända hamburgare. Framåt kvällningen drog en livlig
verksamhet dessutom igång i serveringstältet, där
det gick att köpa mat och dryck och lyssna till den
forne Undromsliraren Ola Rylander som, istället
för att kicka boll, nu istället sjöng och lirade gitarr.
av Rolf Ronestjärna Bl a Hussna Mustafwy och Jenny Gjersvold sålde fika.

Trubaduren Ola Rylander var även han i gott slag. Martin Höglund och Maria Göransson serverade mat.
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Kalknäslärarna Stig-Ove Andersson och Anne Kero njöt av sina rollinsatser i filmen.

Premiär för filmen från Boteå
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F

ör ganska exakt ett år sedan kom det
ett filmteam på besök till Bohedsvallen för att spela in en scen till filmen
I rymden finns inga känslor (se Botebladet
nr 4 2009), där elever, lärare och undertecknad lejdes in som statister vid filminspelningen.
I sommar har en kortare version av filmen
visats på TV och den 26:e augusti premiärvisades själva långfilmen i Sundsvall. Innan fil- Delar av Andreas Öhmans familj och släkt fanns på plats.
men drog igång var det mingel i foajen, där
Botebladets filmrecensent sprang på en handfull Boteåbor och halvkändisar, bl a den
Djupedsfödde regissören Andreas Öhmans
föräldrar samt släktingar från Törsta.
Filmen, som också bestod av scener inspelade i bl a Styrnäs, Nyland, Sollefteå och
Kramfors, fick stående ovationer när den var
slut. Efteråt var det frågestund med regissören och ytterligare några ur filmteamet.
av Rolf Ronestjärna Kjell Lönnå, med hustrun Ulrika, minglade glatt.
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Mycket positivt mottagande när filmen premiärvisades i Sundsvall

Regissören Andreas Öhman i rutigt tillsammans med producent, medförfattare och skådespelare.
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Margit och Rune Lindholm tycker att Boteå verkar vara en trevlig och levande bygd.

Margit och Rune Lindholm
har funnit lugnet i Boteå
Sedan mer än 40 år tillbaka tillbringar de somrarna i stugan vid Offersjön
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D

et var inte helt lätt att hitta till Johanssonstorpet, Margit och Rune Lindholms stuga i
Offersjön. På samma sätt var det även för Margit och Rune när de för drygt 40 år sedan
fick nys om det som sedermera skulle bli deras och deras fem barns sommarparadis. I två
dagar irrade de nämligen omkring på skogsvägarna uppe i Offerskogen innan de slutligen fann vad
de sökte. Deras sökande visade sig dock väl värt besväret. ”Det var kärlek vid första ögonkastet”,
konstaterar Margit lyriskt på sin klingande västgötska. Både hon och Rune härstammar nämligen
från Mariestadstrakten. 1968 flyttade de dock upp till Kramfors, eftersom Rune fick jobb på Väjafabriken. Året därpå införskaffades stugan vid Offersjön. Fem år senare gick flyttlasset tillbaka
söderut, närmare bestämt till Jönköping, när Margit kom in på förskollärarlinjen. I de trakterna
blev de kvar ända tills i fjol när Margit gick i pension. Då bestämde de sig för att återvända till
hemtrakterna och idag har de slagit ned bopålarna i Töreboda.
Det är fullt förståeligt att Margit och Rune stortrivs i sitt lilla torp. Läget är helt fantastiskt och
tystnaden är i det närmaste total. ”I början var det så tyst så att det gjorde ont i öronen”, säger
Rune och flinar. ”Ja, man fick vänja sej med tystnaden”, fyller Margit i.
Hur fördrivs då dagarna på Johanssonstorpet? ”Ved och vatten!”, svarar Rune
omedelbart och alla tre skrattar glatt. ”Man
tar dagen som den kommer och gör det man
vill. Man sitter ofta och bara njuter”, tilllägger Margit. Dessutom är det givetvis en
hel del pyssel med huset. Bad och fiske står
också ofta på dagordningen. Givetvis blir
det också en hel del besök av barnen och de
fem barnbarnen, varav ett av barnen är den
inte helt okända Boteåtjejen Laila Lindholm.
av Rolf Ronestjärna Rune och Margit framför det pittoreska Johanssonstorpet.
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Publik, hundägare och hundar verkade tycka att det var givande att besöka Bettans Konferenscenter.

Två gäster rök ihop som hund och
katt på Bettans Konferenscenter
De två gästerna rörde sig om två hundar

F

Voff! Det är ju inte så att man alltid kopplar.
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ör fjärde året i rad har det hållits en älghundsutställning vid Bettans Konferenscenter. Även i år bjöds de närvarande på
ett omväxlande väder (se Botebladet nr 4 2009),
eller som Gulli Sohlin vid hamburgergrillen uttryckte det: ”När det är lågtryck ute på gräsmattan, så är det högtryck vid grillen och vise
versa.”
I år var det dock betydligt lättare för den oinvigde att följa med i vad som hände, eftersom
domaren kommenterade hundarna via högtalarav Rolf Ronestjärna
Sem Norberg och Gulli Sohlin sålde hamburgare. systemet.

Månne var det både hundar och hundägare som bedömdes.
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OK Nipans funktionärer tycker att terrängen i Boteå är närmast perfekt för orientering.

Utomsocknes personer irrade omkring i Boteås skogar
Orienteringstävling i Stöndar och Sunnersta
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B

oteå verkar ha blivit ett populärt tillhåll
för länets orienterare. I augusti 2009 genomfördes en mycket lyckad orienteringstävling i Sunnersta (se Botebladet nr 4 2009).
Lördagen den 19:e juni var det åter dags. Tävlingen inleddes i Stöndar, kl 20.30, med en liten
kortare tävling med mål i Sunnersta. Därefter följde, kring midnatt, en jaktstartstävling med start
och mål i Sunnersta.
Antalet startande uppgick till ett 80-tal, vilket
var lägre än vad man hade hoppats på. Kanhända
var det några tänkta deltagare som hade råkat gå
bort sig i samband med bröllopsfirandet i Stockholm tidigare på dagen.
av Rolf Ronestjärna Deltagarna väntar på att få ta sina kartor.

Sollefteåklubben OK Nipan firade sitt 50-årsjubileum med en orienteringstävling i Boteå.
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Marianne Omberg

Marianne Omberg skulle inte vilja ha levt sitt liv på nåt annat sätt
I detta nummer av Botebladet porträtteras Marianne Omberg i Björksjön

B

jörksjön är fantastiskt! Åtminstone tycker Björksjönsbon Marianne Omberg det. Och jag är faktiskt benägen
att hålla med henne, efter mitt besök hos henne och maken Hans-Erik i midsommarhelgen. För det är verkligen sanslöst vackert däruppe! ”Jag har egentligen aldrig bott nån annanstans än här. Det har inte funnits någon anledning till det”,
konstaterar Marianne med tindrande ögon.
För så ligger det faktiskt till. Fem år gammal flyttade nämligen Marianne, som föddes och växte upp i byn Lövberga utan-

FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
- Fleecejackan.
Sån är jag:
- Utåtriktad och tycker om människor.
Tre föremål jag skulle ta med
mej till en öde ö:
- En bok, en radio och en mobil-
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telefon.

Marianne Omberg känner sig oerhört tacksam över livet.
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Jag blir glad när:
- Jag är glad för det mesta.
Någon jag gärna vill träffa:
- Min mormor.
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för Strömsund, tillsammans med föräldrarna Yngve och Svea Rosén och
en stora- och lillasyster.
Anledningen till att man hamnade i Björksjön var den att Mariannes
pappa, som var skogsarbetare, 1946
anställdes av Björkå AB efter att ha
svarat på en annons. Det var många
som flyttade till byn i den vevan och
eftersom bolaget ställde upp med lån
hade familjen möjlighet att bygga sig
ett litet hus.
Marianne minns sin barndom som
väldigt lycklig. Det var mycket barn
och ungdomar i byn på den tiden och
man hittade alltid på en massa skoj,
trots att nöjesutbytet var ganska blygsamt. ”Det fanns inte så mycket att
göra, men vi var nöjda ändå. Det
var i princip bara söndagsbion i Folkets Hus och Konsumfesten en gång
per år. Ibland uppfördes det någon
teaterföreställning eller också anordnades det möten av Frälsnings- Marianne Omberg tillbringar en hel del tid i växthuset.
armén”, minns hon. På vintern var det skidor och skridskor som gällde och på sommaren höll man
för det mesta till vid badstranden. ”Vi var ute från morgon till kväll, sommar som vinter.”
Mariannes barndoms somrar skilde sig dock markant från sina kamraters. Hennes äldre syster
bodde nämligen i Stockholm och varje sommar, från det att Marianne var åtta år fram till 13-årsåldern, brukade hon fara ned till systern för att sitta barnvakt. ”Jag gjorde tvärtemot vad många andra gjorde. Jag lämnade landet och åkte till storstan, istället för tvärtom”, säger hon och ler. Somrarna i huvudstaden blev spännande och intressanta för den lilla tjejen från landet, speciellt då systern och svågern var fast beslutna att bidra till hennes kulturella förkovran. Bl a besökte man vid flera tillfällen Chinarevyn, där speciellt minnet av världsartisten Josephine Baker och trollkarlen
Truxa dröjer sig kvar. Likaså blev det en hel del lättkultur a la Kul i Parken och autografblocket
fylldes snabbt med autografer av kända svenska artister såsom Lasse Lönndahl, Kalle Jularbo, Inger
Berggren, Kakka Israelsson, Carli Tornehave och Simon Brehm.
forts. nästa sida

Förutom att måla tavlor, har Marianne Omberg även en fallenhet för att måla om möbler.
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Hemmavid fick Marianne, och den yngre systern, hjälpa till både i hushållet och i den stora trädgården som föräldrarna hade. ”Jag lovade mej själv att aldrig nånsin skaffa nån egen trädgård.
Det löftet höll jag inte”, säger Marianne och tittar pillimariskt på Botebladets trädgårdsexpert
och syftar givetvis på det faktum att den egna trädgården är ett av hennes stora intressen idag.
Efter avslutad sjuårig folkskola, varav de första två åren i Björkå, fick Marianne omedelbart
jobb som expedit på Konsum i Björksjön. ”På den tiden blev man erbjuden jobb. Jag började jobbet på måndagen efter det att jag slutat skolan.” Där kom hon att jobba fram till våren 1957 då sonen Svante föddes. Hösten 1957 fick hon jobb som kontorist hos Björkå AB. Hennes mamma tog
hand om Svante på dagarna. Våren 1959 tog Marianne, och blivande maken Sture Nordén, över det
hus som Sture var uppväxt i och Marianne kom därmed att flytta ca 200 meter från föräldrahemmet. Det är för övrigt i det huset som Marianne fortfarande bor i. Samtidigt sade hon också upp sin
kontoristtjänst, för att kunna vara hemma med Svante. 1962 anlände barn nummer två, nämligen
sonen Lasse, och 1971 föddes dottern Susanne. 1963 skaffade Marianne och Sture ett antal kor, grisar och en häst. Men när mjölkbilen slutade att gå fyra år senare sålde man bort alla djur. I samband med att Marianne tog körkort 1967, började hon även jobba som lokalvårdare på Sollefteå
sjukhus. Året därpå övergick hon till att jobba som byggstäderska, något som hon höll på med fram
till 1978 då sonen Christian, som hon fått med nye maken Hans-Erik Omberg, föddes.
1985 startade Marianne och maken en importfirma, som de drev mer på hobbybasis. ”Det var
en verklig utmaning att lära sej att skriva affärsbrev på engelska”, minns hon. Året därpå öppnade de klädbutiken Klädshopen i Sollefteå. P g a sjukdom i familjen, och p g a hård konkurrens från
ytterligare nyöppnade klädbutiker, så valde man att stänga butiken efter tre år. 1989 började Marianne inom hemtjänsten på Vallänge och där stannade hon fram till 1996, då hon fick jobb på korttidsboendet Holken i Sollefteå. Hon var bl a med och startade upp demensboendet Rosenhill 2000
innan hon övergick till att jobba på demensboendet Aspen. 2005 valde Marianne, efter en till synes
ganska brokig yrkeskarriär, att gå i pension. De första två-tre åren blev det dock att hon ställde upp
på en hel del vakjobb, men nu är även det ett avslutat kapitel.
Marianne tycker om att ha många järn i elden. Sommartid upptar trädgården en hel del av hennes tid. Hon gillar också att sy, väva och sticka. Hon tycker likaså om att måla tavlor och tänker
avsätta mer tid för det framledes. Dessutom ställer hon gärna upp för barn och barnbarn. Sammanlagt
nio barnbarn och fyra barnbarnsbarn kan hon glädja sig åt idag. Det senaste året har hon för övrigt
varit fullt sysselsatt, som en av två studieledare, i en studiecirkel om Björksjön. Målsättningen är
att det arbetet framledes ska kunna presenteras i en bok.
Marianne har m a o fullt upp och hon trivs storligen med tillvaron och framförallt då med att bo
i Björksjön. ”Det är nåt visst med Björksjön och vi har en sån jättefin sammanhållning här. Vi bryr
oss om varandra och det har alltid varit så”, konstaterar hon tacksamt och summerar därefter avslutningsvis: ”Jag blev kvar i byn eftersom jag skaffade familj och det har aldrig funnits anledning att
flytta. Jag har haft ett bra liv och skulle inte vilja ändra på något.”
av Rolf Ronestjärna

Björksjönsbon Marianne Omberg skulle inte kunna vara mer nöjd med sitt liv än vad hon är idag.
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BOTEÅPARLAMENTET

Kallelse till

Byating

Söndagen den 31 oktober kl 16.00
Bettans Konferenscenter i Stöndar
Boteåparlamentet kallar alla boende i Botebladets 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 också till botebladet@botea.se
Alla Boteåbor är varmt välkomna och vi hälsar alla dem som
flyttat till Boteå under 2010, speciellt välkomna till Byatinget.

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, CD-rom eller USB-minne. Maskinskriven text går också bra - dock
helst bara i nödfall. Mailadressen är som tidigare: botebladet@ronestar.nu

Just nu finns det tre lediga tvåor och en etta på pensionärshemmet i Undrom (enligt Solatums hemsida den 5/9). Kanske är
detta något för Dig, som eventuellt har funderat på att flytta till
något mindre. Kolla gärna med Solatum på 0620-68 28 50.

Hör av Dig till Boteå Utvecklingsgrupp om Du känner till nåt hus som är till
salu eller står tomt i Boteå. Det finns nämligen fortfarande en del barnfamiljer
som kan tänkas vara intresserade av att flytta hit och som därför söker boende. Tag även vara på möjligheten att hitta och annonsera ut hus via Boteåparlamentets hemsida på www.botea.se
Kontaktpersoner: Maria & Lennart Johansson, 0620 - 321 82, Laila Lindholm
0612-602 48, Kristina Strand 0612-600 88 & Claire Sjölander 0612-604 70
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Ett av alla de otaliga möten som har hållits under det att förstudien har pågått.

Leaderprojektets förstudie
går nu in i sitt slutskede
Allt tyder dock på att det inte kommer att byggas en Allaktivitetshall i Stöndar

S

om de flesta känner till så har det, sedan i våras, bedrivits en förstudie i Boteåparlamentets
regi. Syftet har varit att det hela ska utmynna i ett eller flera utvecklingsprojekt till gagn för
hela bygden.
I slutet av januari hölls ett inledande stormöte på Sunnersta Folkets Hus där några idéer och
projektförslag framkom. Det projektförslag som väckt allra störst intresse grundar sig på det faktum att Bettan Norberg, som driver Bettans Konferenscenter, sedan en tid har varit öppen för att
sälja konferensanläggningen. Verksamheten har bedrivits framgångsrikt och anläggningen har hållits
i gott skick och till och med utvecklats genom viktiga investeringar, som t ex byte av värmeanläggning. Vår tanke har då varit att medverka till att finna någon eller några entreprenörer som skulle kunna vara beredda att gå in och utveckla verksamheten ytterligare. Dels har möjligheten för olika företag att gå in och bedriva verksamhet i anläggningen undersökts, likaså möjligheten att bygga
en allaktivitetshall i anslutning till konferenscentret. Tanken har varit att man i hallen skulle kunna
bedriva mängder av olika aktiviteter, för både barn och vuxna, såsom hästridning, klättervägg och
eventuellt fotboll på konstgräs. Efter hand har det tillkommit en rad andra användningsområden
för hallen. De viktigaste förutsättningarna för att förverkliga hallbygget har varit finansieringen
och interaktionen mellan Bettans Konferenscenter och övriga näringsidkare inom fritids- och turistsektorn. Finansieringen skulle förmodligen inte ha varit något större problem om övriga bitar
hade fallit på plats. Den viktigaste pusselbiten som saknats har varit att få fram en entreprenör som
skulle kunna tänka sig att köpa anläggningen. I samverkan med Bettan Norberg har vi därför utformat och lagt ut webbannonser i såväl Holland som Belgien. När och om det kommer någon entreprenör, som är villig att köpa anläggningen, finns det beredskap med tankar och engagemang från
ett antal personer i bygden. Däremot är planerna på att bygga en allaktivitetshall inte längre aktuella.
Huvudanledningen är att vi inte har någon riktigt lämplig tomt för hallen i nära anslutning till själva konferensanläggningen.
Eftersom förstudien pågår fram till den sista december har Sollefteås Leaderstyrelse gett oss
rådet att ännu en gång försöka vaska fram ytterligare idéer och förslag på projekt som kan drivas i
bygden. Den som har idéer och frågor kan därför vända sig till Rolf Ronestjärna.
Boteås lokala Leaderstyrelse genom Lennart Johansson
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Trivselfaktorn var mycket hög när eleverna på Kalknäs skola inbjöd till sin årliga vårshow.

Många nya stjärnor tändes
på Kalknäs skolas vårshow
Kalknäs gymnastiksal var fylld till bredden

D
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en 9:e juni höll eleverna på Kalknäs skola en sommarshow i skolans gymnastiksal. Alice Svensson och Joshua Ronestjärna var konferencierer. Flera av musikskolans
elever spelade ett flertal vackra musikstycken.
Ludvig Strand, Albin Svensson, Markus Bodin och
Alfred Johansson framförde egenhändigt skrivna
rim om en fotbollsapa. Det bjöds också på ett flertal
dansnummer. Sångnumren var annars det dominerande inslaget i showen, med bl a Mari Bodin som,
med stor inlevelse, sjöng två sånger och Erik Sohlberg som, med övertygande mimik, sjöng Jag ska
hoppa ifrån Eiffeltornet. Det var en underhållanav Benjamin Ronestjärna
Kvällens program innehöll olika uppträdanden. de kväll!

Musikskolans elever visade upp sina färdigheter. Brassband och sångkör uppträdde tillsammans.
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Kast med liten boll var en av grenarna när 2010 års upplaga av Kalknässpelen avgjordes.

Kalknässpelen avgjordes under perfekta förhållanden
Imponerande kämpainsatser av alla elever

O
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nsdagen den 2:a juni var det åter dags för
de traditionella Kalknässpelen på Kalknäs skola. Även i år hade arrangören vädrets makter på sin sida, för solen värmde då och
då skönt på deltagare, funktionärer och publik.
Faktum är att det alltid är väldigt stor trivselfaktor på arrangemanget och egentligen borde ju
därför alla daglediga Boteåbor gå man ur huse
Mari Bodin var överlägsen i flickornas längdhopp. för att njuta av alla fina idrottsprestationer och

I den ringlande och långa kön till längdhoppet laddade tävlingsdeltagarna upp för fullt.
22

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA
FOTO: ROLF RONESTJÄRNA
FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

för att heja på deltagarna.
På förmiddagen tävlades det i grenarna löpning 60 m, längdhopp och kast med liten boll. Efter lunch fortsatte tävlingarna, för de äldre eleverna, med höjdhopp, kulstötning och till sist 1 000
meter slätlöpning.
Precis som vanligt ägde många fina idrottsprestationer rum på tävlingsarenan. Och eftersom
eleverna först och främst tävlade mot sig själva,
och sitt bästa resultat från tidigare år, så fanns det
ypperliga möjligheter för samtliga deltagare att
få känna sig som verkliga vinnare. De två elever
som allra bäst lyckades med att förbättra sina re- Elin Sundberg och Juliette Nordén kämpade på.
sultat var Hadir Elscherabasi och Ludvig Strand.
Om dock några enskilda resultat ska nämnas,
så måste det bara bli Mari Bodins enorma längdhopp, som uppmättes till imponerande 3,30 meter. Med den längden var hon den som hoppade
allra längst på hela skolan. Ytterligare två tjejer,
som kom att utmärka sig vid årets upplaga av Kalknässpelen, var Ylva Sundberg och Janni Wedin
De båda visade sig vara skolans två odiskutabla
sprinterdrottningar (eller kanske det i dessa tider
passar bättre att kalla dem för prinsessor) med tiderna 9.65 respektive 9.87 sekunder på 60 meter.
av Rolf Ronestjärna Markus Bodin fick till ett bra lyft i sitt längdhopp.
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Alice Gjersvold hade en spektakulär hoppstil. Sawdah Shahibi passade på att ta en kort paus i gropen.

På grusvägen bakom skolbyggnaden avgjordes många spännande och jämna 60-meterslopp.
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Håkan Helgetun visar, tillsammans med Gun och Eskil Åslund, glatt upp sina vackra tänder.

LRF inbjöd till informationsmöte om tänder och tandhälsa
Föredragshållaren ville påvisa att det finns
ett samband mellan tänder och hälsa

T
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orsdagen den 10:e juni hölls ett informationsmöte om tänder och tandhälsa i Överlännäs Församlingshem. Mötet inleddes
med att Eskil Åslund, ordförande i Boteå-Styrnäs LRF-avdelning, hälsade de knappt 20 intresserade, som hade infunnit sig för att lyssna till föreläsaren Håkan Helgetun, välkomna.
Företagaren och författaren Håkan Helgetun
berättade inledningsvis att han anser att många
åkommor inte är åldersbetingade, utan att det fakHåkan Helgetun visade bl a overheadbilder.
tiskt finns ett tydligt samband mellan folks tänder
och deras sjukdomar. ”Störningar i tänderna kan
ge symptom i andra delar av kroppen. Jag började med denna forskning för 35 år sedan och
jag har tagit som livsuppgift att ta reda på varför många människor har hamnat snett.”
Genom att visa olika overheadbilder visade
Helgetun att varje tandnerv ger en signal ut i kroppen och att metaller i munnen, såsom amalgam och
guld, skapar elektrokemiska processer. ”Kvinnor,
som ofta bär smycken på sej, är speciellt utsatta. Bär därför inga smycken eller ringar på kroppen om du har amalgam i munnen!”, uppmanaÅhörarna lyssnade intresserat till föreläsaren. de han bestämt.
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Sedan den 1:a juni 2009 är det
förbjudet att använda amalgam
inom den vanliga tandvården och
ett totalförbud för användning på
barn och ungdomar. Trots det vill
Socialstyrelsen inte erkänna att det
kan finnas ett samband mellan
metaller i tänderna och sjukdomar,
eftersom man bl a är rädd för att
alla drabbade ska komma med ersättningskrav, menar Helgetun.
Oral galvanism är ju ett begrepp som de flesta säkert har kommit kontakt med vid åtminstone något tillfälle. Det galvaniska elementets princip är att man absolut inte
ska blanda metaller i munnen, ef- Gun och Eskil Åslund serverar Thomas Sundberg varmkorv.
tersom det då uppstår elektriska spänningar. Till och med Socialstyrelsen har gått ut med en rekommendation om detta. Speciellt guld och amalgan är en mycket dålig kombination. ”Du har munnen
full av små batterier och blodkärlen fungerar som elsladdar. Kroppens nervsystem skadas av att
ha elektrisk spänning i munnen”, konstaterade han vidare. Enligt Helgetun finns det även ett samband mellan PH-värdet i munnen och amalgamet.
Någonstans halvvägs igenom föredraget togs en fika- och korvpaus innan man fortsatte. Avslutningsvis gavs också tillfälle till diskussion och frågor.
av Rolf Ronestjärna

Margareta Hansen, i köket på Vallänge, hade dukat upp till en riktig bröllopsmåltid.

Bröllopsmiddag på Vallänge

L

ördagen den 19:e juni blev en stor nationell festdag, med tanke på det prinsessbröllop som ägde
rum i Stockholm. Även i Boteå kom denna högtid att uppmärksammas, närmare bestämt på Vallänge
Servicehus, där gästerna, dagen till ära och till sin stora
förtjusning, bjöds på en delikat trerättersmiddag bestående av räkcocktail till förrätt, lax som huvudrätt och
avslutningsvis exotisk frukt med grädde till efterrätt.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Kronprinsessbröllopet uppmärksammades i Boteå

av Rolf Ronestjärna Middagsgästerna lät sig väl smaka.
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Strax efter klockan 12 svischade det kungliga tåget förbi Törsta i en hastighet av 200 km/h.

Botniabanan äntligen invigd
Invigningståget, med kungen ombord, susade förbi Boteå med blixtens hastighet

B
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otniabanan, 19 mil järnväg, 143 broar och 25 km tunnel, från Västeraspby (KramforsSollefteå flygplats) till Umeå invigdes den 28:e augusti. Närmsta året trafikeras dock enbart
sträckan Örnsköldsvik-Umeå.
Invigningståget, med kung Carl XVI Gustaf, landshövdingar, politiker och inbjudna, startade i
Frånö och stannade sedan till i Kramfors, Örnsköldsvik, Nordmaling och Umeå. Vid dessa stationer
spikade kungen symboliskt ihop två räler med en slägghammare.
av Lars Bodin

Notfisket, som ägde rum nedanför Överlännäs kyrka, samlade många intresserade bybor.

Spännande notfiske i månsken
Notfiske i månsken med Boteå-Styrnäs LRF-avdelning var fina fisken

S

om alla känner till, är ju Ångermanälven en fin fiskeälv och här har alltid bedrivits ett intensivt fiske, främst då kanske efter lax. Detta fiske bedrevs oftast med s k flytnät men också med not. Att fiska med not har på senare år blivit alltmer ovanligt, men i Överlännäs finns
några tappra notfiskare. Och efter att undertecknad varit nere vid älven och sett hur gänget har fiskat därnere, så väcktes tanken på att ordna en grillkväll med notfiske i månsken.
Fredagen den 27:e augusti var det dags. Klockan sju på kvällen tände vi eldar på stranden och
grillar sattes igång. Trots regn och olustigt väder blev vi till sist hela 43 friskisar som grillade och
åt och hade riktigt trevligt vid älvkanten, en plats som jag för övrigt varmt rekommenderar att man
gör ett besök vid under sommaren. Kvällen förflöt under trevlig samvaro och fantastiskt nog, så
tittade månen fram ur molnen och vi fick uppleva några drag med noten under mörker, med månen
och några facklor som ljuskälla.
Med under kvällen var också ett tiotal barn, som fick fiska över ett upphängt lakan. Och i de
små påsar som de fick, fanns det små ficklampor. Det var roligt att se små ljuspunkter röra sig över26
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allt i mörkret. Vid 23-tiden var det dags att tacka för oss för denna gång, men förhoppningsvis blir
det notfiske även nästa år nedanför Överlännäs kyrka.
Avslutningsvis vill vi tacka alla som var där och även tacka notlaget, bestående av Micke,
Rolle och Bettan, för en mycket trevlig kväll, och för det fina bemötande och service som vi fick,
och inte minst den varma kojan som man kunde gå in och värma sig i om man blev lite kall fram på
kvällen. Tusen tack och på återseende!
av Eskil Åslund

Föreningens nya styrelse består av Harald Sundström, Ingrid Viking och Göran Hällström.

Bra vatten hos Kalknäs Vattenförening
Vatten är en kemisk förening bestående av två väteatomer och en syreatom

FOTO: BIRGITTA BYMAN

P

å våra breddgrader tar nästan alla för givet att när man öppnar kranen, så kommer det vatten, friskt, härligt gott vatten. Det finns flera sätt på hur vattnet kommer till Dig. Kommunalt
vatten är nog vanligast, andra lösningar är att borra sin egen brunn eller som ansluten medlem i en vattenförening.
Kalknäs Vattenförening är just en sådan förening, där alla deltar i det ideella arbetet utifrån
sin förmåga, ja, det kan man ju i alla fall alltid hoppas på. Men så är det nu inte. Ett fåtal personer
utför det arbete som många ska dela på. Bernt Sundström berättar att föreningen startades någon gång i början av 1950-talet. ”Uppkomsten till det
hela var nog behovet av vatten till jordbruken”. Först ingick vissa delar
av dåvarande Boteå socken. Det var på ett ungefär hushåll nära pumphuset,
ner mot där Edlunds håller till idag, vidare ner vägen där fotbollsplanen nu
ligger och mot Ångermanälven. Senare, mot slutet av sextiotalet, anslöts
även några fastigheter från dåvarande Styrnäs socken och numer går vattenledningar ända bort till bron vid Djuped. Själv flyttade Bernt till byn 1956
och kom att bli en av nyckelpersonerna när det gäller arbetet med vår vattenförsörjning. Han har lagt ner många timmar hårt arbete med att få allt att Bernt Sundström.
fungera. Det är många olika typer av arbetsmoment som skall utföras. Vissa utförs av ”professionella” utövare, men de flesta arbeten görs ideellt. Och det är väl här styrelsen önskar ett större engagemang från alla medlemmarna.
Jag kan konstatera att föreningen har förhållandevis låg medlemsavgift jämfört med avgiften
för kommunalt vatten. Enligt uppgifter från Sollefteå Kommun skulle vi få betala en betydligt högre årsavgift på runt 2 000 kr, samt 15-16 kr per kubik vatten man använder. Där ser man lätt hur
tusenlapparna kan flyga iväg!
På årsmötet deltog 11 av 47 ombud. Där förhandlades verksamheten och ekonomisk berättelse
för 2009, verksamhetsplan för 2010, val och annat som hör ett årsmöte till. Den nya styrelsen består av ordförande Göran Hällström, Harald Sundström och Ingrid Viking. Suppleant är Birgitta
Byman. Adjungerande kassör är Lena Sollander, revisorer är Sture Harning och Rolf Bolin.
Att tänka på för alla Er som tillhör någon sorts förening: I en ideell förening bör alla medlemmar
dra sitt strå till stacken. Låt därför inte andra utföra Ditt jobb. Meddela någon i styrelsen att just
Du vill hjälpa till vid nästa tillfälle.
av Birgitta Byman
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ARKIVBILDER

Maria Danvind och och Karin Nolén är två tjejer som har siktet inställt på rovdjuren i länet.

Två tjejer är med och leder arbetet
i nya Viltförvaltningsdelegationen
Maria Danvind, från Björkåbruk, representerar naturvårdsintressena

T

vå personer, två kvinnor, från våra trakter ingår i den skara som fått makten över jakten i
länet i nya Viltförvaltningsdelegationen: Maria Danvind från Björkåbruk, som representerar naturvården, och Karin Nolén från Bollstabruk, som representerar jordbruket. Så här
tänker de om sina jobb i den nybildade delegationen:
Maria Danvind, Björkåbruk:
Jag är utbildad biolog och jobbar som kommunbiolog på Sollefteå kommun. Jag har inventerat
kungsörn och spårar järv för Länsstyrelsen. Har jägarexamen sedan 20 år, men jagar inte. I delegationen representerar jag naturvårdsintressena. Jag vill jobba för att öka acceptansen för rovdjuren
genom faktabaserad information. Majoriteten i vårt län, liksom i min kommun, är positiva till rovdjuren och de mål som satts upp i rovdjurspolitiken, vilket är viktigt att komma ihåg! Jag vill också arbeta mot illegal jakt. Som biolog anser jag att älgen inte bara är en fråga för jägarna. Dess
roll som bytesdjur för rovdjuren, och dess påverkan på biologiskt viktiga lövträd, måste vägas in
i förvaltningen. Förvaltning handlar inte bara om jakt, utan lika mycket om att ta ansvar för att få
livskraftiga stammar.
Karin Nolén, Bollstabruk:
Jag jobbar på Norrskogs skogsbruksavdelning och är dessutom vice ordförande i LRF Västernorrland. I delegationen representerar jag ägare och brukare av jordbruksmark. Frågor som rör
älg- och rovdjursförvaltning är viktiga. Några av rovdjuren påverkar möjligheten att hålla djur i vissa delar av vårt län. Ibland innebär rovdjursangrepp att man helt måste ändra skötsel, beten och
verksamhet på gården. Därför är det viktigt att inte bara se till ekologin vid rovdjursförvaltning,
utan också till människors möjlighet att bedriva näringsverksamheter på landsbygden. Jag är övertygad om att det går att få en större acceptans för rovdjursförvaltningen om vi försöker se till att
minska så mycket som möjligt på byråkratin. Älgbetning orsakar dyrbara skador på skogen varje
år och bl a i Höga kusten upplevs ett högt betestryck på privatägda skogar. I och med att många
jordbrukare också är skogsägare, är älgförvaltningen en viktig punkt på dagordningen.
av Kåge Wiklund
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Ulrika Ölund kompades av pojkvännen Petrus Wessman vid konserten på Handlar´n i Undrom.

Ulrika Ölund gav konsert på
Handlar´n i Undrom
Boteåtjejen Ulrika Ölunds sång fick ögonen att tåras hos publiken på plats

FOTO: JAN BÖRSTOU

D

en 4:e augusti, en regnig onsdag, lystes Handlar´n upp av en i Undrom uppväxt skönsjungande tjej; Ulrika Ölund. Ulrika och hennes pojkvän Petrus höll en minikonsert,
samtidigt som de ville göra reklam för nya skivan. Affären fylldes snabbt med gamla och
unga, folk stod i varenda vrå. Uppflugna på varsin stol satt det vackra
paret mitt i affären och när Ulrika
började sjunga var det fler än jag
som rös av välbehag. Vilken otrolig
röst och vilka duktiga musiker! Ulrika sjöng låtar från sin första skiva Memorylane, som kom 2008,
och sin nysläppta skiva Sick and tired, samt gjorde en underbar tolkning av Ted Gärdestads För kärlekens skull. Mångas ögon tårades.
Vilken tjej! Ulrika sjöng också Eurovisionsschlagervinnaren Lenas vinnarlåt Satellite bättre än Lena själv, Ulrika Ölund kompades av pojkvännen Petrus Wessman.
kan tilläggas. Ulrika och Petrus spelade några extra låtar till allas stora glädje och efter konserten
signerade hon och sålde skivor, där kön blev lång. Jag fick en pratstund med Ulrika och Petrus när
skivköpare och gamla bekanta gått hem. Paret bor sedan tre år tillbaka i härliga Hjo och på min fråga om en flytt tillbaka till Undrom finns med i hennes planer för framtiden ler Ulrika hemlighetsfullt
och svarar: ”Det vet man aldrig!”
Ulrika berättade att så länge hon kan minnas har musiken funnits i hennes liv. Hon började
spela gitarr på mellanstadiet och hon skrev sin första låt som 16-åring.
forts. nästa sida

29

Först skrev hon på svenska och sedan på engelska. Efter gymnasiet 2006, hos Musikmakarna i
Örnsköldsvik, fick Ulrika, tack vare en lärare, praktikplats i Nashville som producent och låtskrivare.
”Det kändes helt rätt”, berättar Ulrika. Hon gav några konserter, skrev låtar, både till sig själv och
andra, och släppte sin första skiva (2008). Inspirationen till sin musik hittar Ulrika i filmer, kompisar
och att "titta på folk" på stan. Petrus, Ulrikas pojkvän och tillika sambo, har skrivit låtarna på senaste skivan tillsammans med Ulrika. Petrus har mixat skivan på Ulrikas eget skivbolag Sunday
Morning Music. ”Annars skriver jag och producerar mest åt andra”, berättar Petrus. Om 2 ½
månad åker paret till Nashville igen för att träffa vännerna, skriva musik till framtida skivan och
även till andra, bl a i Sverige, USA och Ryssland, samt ge konserter.
Med Ulrikas nya och gamla skivor signerade tackade jag paret för en minnesvärd stund och gav
dem en avskedspresent; en cd med vår skönsjungande pastor Ronestjärna. Ulrika sjöng ju i Filadelfias barnkör som liten. För dig som inte har hennes skivor, lyssna på You tube eller sök på
www.ulrikaolund.com på nätet! Lycka till Ulrika och Petrus och kom snart tillbaka och spela för
oss!
Irén Freijs

27/9 Sin Nombre (USA & Mexiko 2009. Regi: Cary Fukunaga. 96 min.)
Filmen, som fick pris för bästa regi vid Sundancefestivalen 2009, handlar om Sayra, en tonårstjej från Honduras som
beger sig ut på en farlig resa tillsammans med sin pappa och farbror. De ska ta sig till USA, där pappans nya familj
väntar. Sayra känner knappt sin pappa och ser inte direkt fram emot att träffa hans fru och barn, men under resan växer
känslorna för pappan fram. Någonstans på vägen genom Mexiko möts Sayra och Willy. Han skyddar henne vilket innebär att han får hela sitt gäng efter sig. Jakten fortsätter genom hela filmen och de måste hela tiden vara på sin vakt. Det
snygga fotot är en stor bidragande faktor till filmens fina helhet. Sin Nombre är en film man sitter klistrad framför.
11/10 Avsked (Japan 2009. Regi: Yôjirô Takita. 130 min.)
Filmen, som belönades med en Oscar för bästa utländska film 2009, handlar om döden. Daigo mister sitt jobb som cellist
och tackar ja till ett välbetalt men lite hemligt arbete. Det visar sig vara att tvätta, klä och sminka döda människor inför den sista
färden. Det är inget jobb man talar högt om, inte heller i Japan. Daigo skäms, hans hustru Mika skäms ännu mer och vännerna
håller för näsan. Men Daigo blir mot sin vilja mer och mer fascinerad. Filmen Avsked tar med sig åskådaren på samma
oväntade resa som den tar huvudpersonen. Skådespeleriet är utsökt. Varenda gest, varenda min tycks vara hämtade ur
djup människokunskap och lång livserfarenhet, tillsatt med en fin dos humor.
25/10 Fish Tank (England 2009. Regi: Andrea Arnold. 122 min.)
Filmen handlar om tonåriga Mia och uteslutande om Mia, kameran lämnar nämligen henne aldrig ur sikte. Hon bor med
sin partyglada mamma och kaxiga lillasyster och tillbringar dagarna med att öva streetdance i stället för att gå i skolan.
När mammas nya kille flyttar in blir hon för första gången sedd av vuxenvärlden. Denne intresserar sig för hennes nya
danssteg, uppmuntrar henne att gå på auditions och är så allmänt schysst att man börjar ana oråd. Snart blir Mia förälskad. Kan den charmigt livsglade Connor hantera deras relation? Häri ligger en stor del av filmen styrka, nämligen att
spela på publikens förväntningar om hur historien ska utvecklas vidare och sedan gång på gång ge den fel.
8/11 Shutter Island (USA 2009. Regi: Martin Scorsese. 148 min.)
Det är tidigt 1950-tal och Leonardo DiCaprio är Teddy Daniels, en luttrad snut med uppdrag att utreda en suspekt rymning från anstalten på Shutter Island, en ö utanför den amerikanska östkusten där dömda och farliga brottslingar med
olika mentala komplikationer vårdas i oändligt dystra, fästingliknande byggnader omgärdade av taggtråd. En kvinna,
dömd för mord på sina tre barn, har försvunnit spårlöst från sin cell trots att det rent fysiskt borde vara omöjligt. Och
mysterierna tätnar alltmer i takt med att stormvindarna börjar hårdna över den karga klippön. Filmen, som även har Ben
Kingsley, Mark Ruffalo och Max von Sydow i rollerna, är ännu ett stycke hantverksskicklighet signerat Martin Scorsese.
22/11 Teza (Etiopien 2009. Regi: Haile Gerima. 140 min.)
Anberber drömmer en återkommande mardröm om hur han förgäves – med pappersbitar ur sina böcker – försöker täppa
till hålen i en säck med sand, som håller på att dränka honom. Byns andliga ledare tolkar drömmen som att sanden är
det etiopiska folket, hålen alla deras problem och pappersbitarna Anberbers i detta sammanhang värdelösa kunskaper.
Anberber är medicinsk forskare, men hans by har inte ens sjukvård. Det är ett djupt gripande koncentrat av sitt lands historia Etiopiens store regissör Haile Gerima presenterar i historien om Anberber, som kommer tillbaka till sin hemby Teza
som en förlorare efter studier i Europa.
6/12 A Serious Man (USA 2009. Regi: Ethan & Joel Coen. 108 min.)
Filmtitelns seriöse man är Larry Gopnik, judisk-amerikansk fysikprofessor. Hans berättelse utspelas i mitten av 1960talet i en medelklassförort till Minneapolis. Vad som sedan följer är en ändlös räcka av olyckor, alla riktade mot Gopnik.
Hans fru vill skiljas, hans tonårsson missköter bar mitzvahstudierna och röker gräs, hans labile bror bor på hans soffa
och en av hans underkända elever börjar försöka muta sig till ett godkänt betyg. En sökt fakultetstjänst är i fara, eftersom
collegeledningen har fått anonyma smutskastningsbrev. Dessa är några av de företeelser som får Larry Gopnik att reagera desperat och, i jakt på svar, ta sin reaktion hela vägen till sin Gud.
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Hästekipagen väckte stor uppmärksamhet på sin färd mellan Kalknäs och Styrnäs fäbodar.

Grillafton i Styrnäs fäbodar
Arrangemanget, i regi av Boteå-Styrnäs LRF-avdelning, riskerar att upprepas

D

en 9:e juli bar det av. Vi var elva stycken och sex hästar. Vi startade på förmiddagen i
Kalknäs och vårt första stopp var vid älven i Djuped, där vi lunchade och tog ett välförtjänt bad. Nästan alla badade, men det var nog hästarna som tyckte det var skönast. När
det därefter bar iväg uppför, var vi några som åkte bil en bit för att skona hästarna. Alla barn klarade resan väldigt bra, ca fyra timmar på hästvagn kan ju bli lite långtråkigt. När vi kom fram var
alla glada, men hungriga. Först skulle hästarna ha vatten och komma ut i hagen. Därefter var det
vår tur att äta, vi grillade älvlax och potatis. Vid det här laget hade det anslutit ytterligare familjemedlemmar, så vi var 18 personer till middagen. Sedan var det dags att ordna sovplatser till alla
och vi satte upp tält och lade ut madrasser. Det var ett glatt gäng, med många nya upplevelser, som
somnade den kvällen. På lördagen var det så dags att förbereda inför kvällen, eftersom LRF hade
bjudit in till Grillkväll vid Styrnäs fäbodar. Vi vuxna ordnade med maten, medan barnen ordnade
med olika lekar. Favoriten var spännbanden över ån, där man kunde kolla sin balans eller bara plaska i bäcken. Det blev en kanonkväll, där vi lyssnade till Gunn-Mari som berättade om hur det var
när hon hade djur på fäboden. Sedan åt vi, alla var glada och en del satt och sjöng. Vi planerar att
anordna en liknande kväll nästa sommar.
av Karin Sellgren

ANNONS

Nya Begravningsbyrån
Roger Söderholm
Ombesörjer allt vid dödsfall
0620-510 14
Jour dygnet runt
Storgatan 74, 881 31 Sollefteå
Ombud i Boteå- & Styrnäsområdet
Annica Strindin
070-678 00 89 & 0612-502 56
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GRRR!!!
På väg in på Handlar´n stöter Botebladets redaktör ihop med en glatt visslande och ovanligt munter Gubbe. De båda stannar till på trappan och växlar några ord med varandra.
BB: Det var då en ovanlig syn att se Gubben så sprudlande glad! Det är inte
så att han har gått och vunnit på lotto? AG: Såna världsligheter är väl
inget att bli glad över. Pengar är nåt som absolut är överreklamerat
och ger ingen bestående lycka. Men det kände väl söta redaktörn
redan till, eller!? BB: Det må vara så. Men vad är det då som föranleder Gubben att tindra med ögonen rakt som en nyförälskad tonåring? AG: Jasså, syns det så väl!? Konstigt, jag är väl alltid glad och
positiv. Frågan är om det finns någon mer positiv person i den här bygden än jag. BB: Det kanske det kan
finnas olika åsikter om. Men låt höra, vad är själva glädjekällan? AG: Jag har varit på bröllop! Äkta kärlek,
redaktörn! Vet han vad äkta kärlek är? BB: Det beror alldeles på om vi har samma syn på vad äkta kärlek
är. AG: Men sluta och tjafsa nu! Såg han inte prinsessbröllopet igår i Televisionsapparaten? BB: Jaha, jo
men visst, vem gjorde inte det!? AG: Håll med om att det var vackert! BB: Ja, det var verkligen fantastiskt
att få bli inbjuden till ett prinsessbröllop på det där sättet. AG: Jo du, gumman grät floder och blev kramigare än aldrig förr. BB: Grät Gubben också? AG: Nä, nä, det var bara en flaxans fluga som jag råkade få i
ögat. BB: Och vad tyckte han om att kungen förde fram kronprinsessan till altaret? AG: Inte bra. Inte bra.
BB: Jasså, vaddå då? AG: Det kommer att ställa till med problem, inte bara för mej utan också för alla
andra fäder. BB: Nu förstår jag inte. AG: Dotra vår ringde, mitt under vigselceremonin, och sa att hon ville
att jag också ska leda henne fram till altaret när hon gifter sej nästa sommar. BB: Men det låter ju jättetrevligt! AG: Det kan diskuteras. Jag har då inte tänkt att slösa en massa onödiga pengar på några nykläder
eller annat krimskrams, bara för att i fem minuter stå och se snygg ut i körka. BB: Men så farligt är det väl
ändå inte. AG: För att inte tala om takten! BB: Takten!? AG: Ja, ingen har väl mer än jag blivit så beskylld för att vara så fullkomligt taktlös. Hur tror han att det kommer att se ut i altargången? Ett sånt åbäke
ska väl ingen behöva tvingas att se! BB: Men hur går det då när det blir dags för bröllopsvalsen, med tanke
på Gubbens brist på taktsinne!? AG: Det torde inte bli nåt problem. Som du såg, så funkade det ju till och
med hjälpligt för han kungen. Jag kan ju dessutom stava till bröllopsvals. BB: Såja, nu ska inte Gubben vara sån. AG: Jag är väl som jag är. Förresten är jag allergisk mot rosor. BB: Och!? AG: Gumman blev alldeles till sej i trasorna när kungen överlämnade en till sin kärring. Hon har legat på mej och tjatat ända sen
hon vaknade i morse. BB: Det får väl bli en plastros i så fall!? AG: Jasså, är det vad han kallar för att tänka
miljö!? För dotra är det fortsättningsvis bara miljövänligt bröllop som gäller. Hon har till och med aviserat
att hon kommer lyfta in mulltoaletter i sakristian, utifall. BB: Varför då, om jag får fråga!? Det låter väl lite
väl extremt!? AG: Hon sa nånting om att prästen kommer att fråga om hon är beredd att älska sin man i både nöd och lust. Jag antar att hon syftade på nödigheten. BB: Hmm. Det var ju också ett sätt att se på saken. AG: Ja, men man får väl vara beredd att göra vad man känner sej nöden tvungen till. BB: Men trots allt
detta så känner sej alltså Gubben ändå sprudlande glad och full med tillförsikt? AG: Inte nu längre.
De sista orden hörs knappt när Gubben vänder sig om och pinnar iväg med sitt filmjölkspaket under armen.

Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

IBLAND
ÄR HANS VÄGAR
OUTGRUNDLIGA...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
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MEN HAN
VET ÄNDÅ ALLTID BÄST!!!

SVÅRIGHETSGRAD 2 AV 5

Foto: www.ronestar.nu
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av Erik Hoppe

RÄTT LÖSNING TILL DETTA KRYSS FINNER DU PÅ SIDAN 34

II

I

Lördagen den 2/10 kl 14 på Sunnersta FH

med bokloppis

Anmälan om att bidra med en kaksort senast
25/9 (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
Irén Freijs, 073-806 43 04 eller Kristina
Strand, kristinastrand@hotmail.com

Söndagen den 12/9 kl 12-15
Tipsrunda med priser och underhållning av
I en
musikkvartett bestående av Boteåungdomar.
Vi bjuder på korv och fika.

I

I

I

I

I

I

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

I

Anmälan till Laila
Lindholm, 070-636 61 04
eller Kristina Strand, 070-643 84 71
(Anmäl gärna innan den 20/9)

I

PASSA PÅ!!!

I

- Fikaförsäljning -

I

I

I I

Er
at t hö ra av
Vä lko mm en vill köpa jultid ni
om
g
er
till mi
g. Då ko mm
nin ga r av mi ott . Ja g sä lje r
sk
jag so m ett er.
ur tre ka tal og rna,0612-601 23
Joshua Ronestjä

I

I

I

I
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Carla van Eenennaam, 073-083 86 09

I

Passa på att visa vad ni kan
och sälj kanske också en del!

I I

Bara en GREENHOUSE klädvisning!
Snygga och fina kläder till höst och vinter.
Tisdagen den 5 oktober kl 18.30
Stöndarbränna 360, Undrom
Jag bjuder på fika.
I

I

Kostnad för att ställa
ut är 50 kr per bord
Det finns plats för
max 25 utställare

Rensa förråden och kom och sälj!
I

I

Årets mässa äger rum lördagen den
6/11 i Sunnersta Folkets Hus kl 11-15

Hyra 50 kr/bord

I

I

I

I

I

I

Öppettider: Tisdagar 14-20
Under hösten planeras aktiviteter vissa
tisdagskvällar. Se senare affischering.

I

I

och välkomstfika för alla nyinflyttade

Öppet HusI

Välkommen på loppis
i Sunnersta
Folkets Hus
lördagen den
25/9 kl 11-15

Stor kakfrossa

I

II

I

I

I

I

I I

I

I

I

I

I

Behöver D

u hjälp med
II
Hör av Dig ti
D
ll mig! Jag fi in dator!?
xar det mes
ta.
I Jakob Ronestjärna
, 073-805 2
5 24

I

I

I

I

I

I

I

I

I I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

Alla som vill vara med hör av
er till Lollo på 0612-604 63
eller 070-364 26 39
Nu har vi tagit ett rejält krafttag mot tjuvarna!
Hör av Dig om Du, på något sätt, är intresserad
av att hjälpa till eller iakttar något misstänkt!

I

I

Kontakta Lars Blomén, Boteåparlamentet
Tel: 073-829 59 09

Välkomna!
Lollo och Lena
I

I

I

Utan landsbygd inget liv
Utan Centerpartiet
ingen landsbygd
Nya krafter och nya tag i Centerpartiet!

I

Öppettider hos Handlar´n:

I

I

I

I

I

En grupp bybor patrullerar just nu bygden med bil. Detta
medför givetvis bränslekostnader, som vi hoppas att de boende
i bygden tillsammans är beredda att gå in och täcka. Förhoppningen är att varje hushåll solidariskt ska bidra med
200 kr/år och att även bygdens företag ska vara beredda att
gå in med en ännu större summa (enligt överenskommelse).
Beloppet sätts in på Parlamentets bankgiro 5548-6377.
Märk talongen ”Byavakten” + med Ditt namn & adress.
Nytecknande av medlemsskap gäller fr om 1/1 2011 och året ut.

Mån-fre 10-19
Lör-sön 10-15
I

Hanna Wennberg

I

Ulf Lhådö

Kulturföreningen Botaton

I

Den kreativa styrelsen i Botaton har kommit på lite nya aktiviteter för året. För alla FÖRÄLDRAR och
andra FIKASUGNA kommer vi att hålla FREDAGSFIK (FF) under hösten. Vi startar den 24 sept kl 18
och håller öppet tills ungarna ramlat ut från fritidsgården. Tanken är att man ska kunna träffas och
umgås i all enkelhet när man skjutsat barnen till ”går’n” istället för att puttra hem emellan och släppa
ut en massa avgaser. ÄVEN VUXNA UTAN BARN ÄR VÄLKOMNA!
NY GRUPP startar måndagen 20 sept kl 18.00. Det är en FILMGRUPP FÖR ALLA och tanken är att man,
barn och vuxna, tillsammans ska skapa film. Vi gör enkla kameraövningar och korta filmer som vi sedan
redigerar i datorn. Alla kan vara med oavsett ålder och man behöver inga förkunskaper (Man kan också
komma som ensam vuxen, man måste inte ha barn med sig). Vi kommer att träffas varannan måndag.
ALLA KAN TRALLA, sånggruppen där lusten är viktigare än musikalisk talang eller sångröst drar
igång måndag 27 sept kl 18.00-19.15. Vi är öppna för nya deltagare! Fortsätter sedan varannan måndag.
En TEATERGRUPP för barn blir det också. Den startar torsdag 9 sept kl 17.30 och är tänkt för alla
som går i klass 3-6.
På Fredagsfiket är det öppet för alla, men ska man vara med i en grupp får man betala medlemsavgift
i föreningen.
I

I

I

I

Maria Wennberg Nils-Erik Bodin
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FÖRENINGSBREV

ag föddes 1957 och växte, tillsammans med mina syskon Monika och Roland, upp
hos Ture och Iris Melander i Sunnersta. Pappa Ture var skogsarbetare, senare
fabriksarbetare, och mamma Iris arbetade som hemsamarit – ja, det kallades
faktiskt så på den tiden. Hon åkte moped mellan husen i byn och hjälpte människor med
deras vardagliga bestyr. Att hon inte bara var uppskattad för sin insats, utan rent av
livsviktig för många, förstod jag tidigt genom alla tacksamma ord från de äldre. Och vem
vet: Kanske var det redan då och där som min uppfattning om välfärdens betydelse för
människan och samhället grundlades?
Låg- och mellanstadiet gick jag i Kalknäs skola, högstadiet och gymnasiet i Sollefteå.
Under många år spelade jag fotboll i Undroms IF. I klubben fanns självklart många
trevliga kamrater och även en del riktigt intressanta personligheter. Särskilt en man har
etsat sig fast i mitt minne och det är Åke Grönlund, klubbens allt-i-allo. Att han inte har
blivit uppmärksammad för sina insatser är egentligen konstigt, för det var i mångt och
mycket hans förtjänst att vi grabbar överhuvudtaget kunde spela fotboll. Jag minns
bland annat resorna till våra bortamatcher, då hela laget fick klämma in sig i Åkes Volvo
Duett. De som inte rymdes, huller om buller i baksätet, fick helt enkelt klämma ihop sig i
skuffen. Man kanske kan säga att vi agerade krockkuddar åt varandra. Säkerhetsbälte
var det hur som helst inte tal om, men roligt hade vi!
Efter gymnasiet, när det var ett år kvar innan jag skulle rycka in i lumpen, hamnade jag
mer eller mindre av en slump på en 48 veckor lång AMU-kurs i svetsning, förlagd till Kramfors. Efter lumpen, och efter avbrutna studier på Socialhögskolan i Umeå, fick jag
anställning som svetsare på Hägglunds i Ö-vik. Under en internutbildning irriterades jag
över att vi inte hade tillgång till stolar, utan tvingades sitta på våra verktygslådor under
fikapauserna. Att samla ihop stolar, så att jag och mina kamrater kunde sitta ordentligt,
var faktiskt min första ”fackliga gärning”. Lite senare blev jag kontaktombud för Svenska
Metallindustriarbetareförbundet och på den vägen är det.
På Hägglunds stannade jag i hela 16 år - och det var också där som jag träffade min
hustru Ulla – innan det 1995 bar av söderut till Stockholm och jobb som förhandlare på
Metall. År 2006 valdes jag till förbundsordförande – det var samma år som Industrifacket
och Metall gick ihop och bildade IF Metall. Att vara förtroendevald förbundsordförande
är ett arbete som upptar större delen av min vakna tid och som innehåller många resor till
alla världens hörn. Och även om min hustru och jag bor i Stockholm, så är det Ångermanland
vi åker till när vi ska koppla av. Vårt sommarställe ligger en mil utanför Ö-vik, mot
kusten till. Där spenderar vi vanligtvis både semester, jul och nyår samt så
många helger under året som vi bara kan. Det är också i vårt älskade
Ångermanland som vi har de flesta av våra nära och kära.

Stefan Löfvén, f d Boteåbo
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