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Jonas Larsson är en
färgstark konstnär

Jonas har gjort en och annan tavla under sin karriär. SIDAN 3
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Musikaliska underbarn i Boteå

Bygdens unga talanger visade upp
sig i Sockenstugan. SIDAN 14

Det framgångsrika samarbetet
Boteå Byavakt börjar så sakteliga ta form. Före- mellan Polisen i Kramfors och
ningen är bildad och intresseanmälningar och med- Lunde Byavakt har resulterat i att
lemsavgifter har börjat flyta in. Ett brett engage- ett antal skurkar har hamnat bamang från bygden är dock en nödvändighet.
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Arrangören hoppas att Boteåborna ska börja hitta dit. SIDAN 6
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Nystartade Boteåträffen kör för fullt

SIDAN 8

V

älkommen att ta del av ännu ett
fullspäckat nummer av Botebladet, Boteås egen tidning! Åter
ett megatack till alla Er som på olika
sätt bidragit till tidningens innehåll,
antingen via reportage och framförallt
genom att ställa upp och låta sig intervjuas! Ett speciellt tack till Ulla Nylander, som på kort varsel ställde upp
och räddade det här numrets Porträttet, genom att låta sig porträtteras när
jag fick två oväntade återbud på sluttampen!
Den här gången har det varit extra
påfrestande att göra tidningen, eftersom vi saknade bil när jag drog igång
med den två veckor innan presstopp.
Men tack vare att bilfirman Lidström
& Enqvist, i Sollefteå, så generöst lånade ut en bil till oss, blev det möjligt att
få till alla intervjuer och reportage på
sluttampen.
Samtidigt med utgåvan av detta nummer sjösätts också Boteåparlamentets nya hemsida. Förhoppningen är
att sidan bl a ska kunna komplettera Botebladet mellan utgivningarna.
Låt oss hjälpas åt att hålla hemsidan
levande och aktuell!
Nästa nummer av Botebladet kommer ut vecka 22-23 och sträcker sig
augusti månad ut.
Ha en underbar vår och väl mött på
alla de trevliga och intressanta satsningar som bygden har att erbjuda!
Med detta nummer firar Botebladet,
i sin nya skepnad, tioårsjubileum. Så
här såg tidningen ut då det begav sig.

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 27/5 2011
Notera detta datum
i Din planering!

F

örst av allt vill jag tacka er kära botebor för det utomordentliga förtroende som visats mig när ni utsett mig till övervakare
av valet till Boteåparlamentet, en slags internationell valövervakare, eftersom jag ju inte bor i socknen, men nästan dock. Styrnäs
alltså!
Men några av mina rötter har jag i Boteå, min farmor och farfar
bodde nere på ’stranna’ där Kjell och Carol numera bor. Till mina
tidigaste minnen hör att farfar, en stjärnklar julaftonsmorgon,
kommer med sparken över älven för att hämta oss när vi kliver av tåget vid anhalten i Fanom. Min barndoms somrar var Djuped med höskörd, fiske och fotboll. Undrom var laget i mitt hjärta och spelare
som Bernt Nordlander, Arne Sjölander och Pelle Fahlén var idolerna!
Men det var ju förfärligt länge sedan. I en annan tid, ett annat samhälle.
Då var jordbruket basen där en 6-7 kor och lite skog kunde försörja en stor familj och det fanns en handelsbod och en skola i varje
by. Nu börjar befolkningsantalet i Ådalen närma sig en smärtsamt
låg nivå och det är lätt att inse konsekvenserna i form av minskad
samhällsservice, nedlagda skolor och ett fattigare socialt liv.
Att bryta denna utveckling är ingen lätt sak, det arbetet måste
göras på många nivåer. Men säkert är att den sociala nivån är viktig,
den som erbjuder oss tillfällen att mötas och växa tillsammans, den
som gör att man känner sig hemma i en bygd.
Och där tycker vi söder om sockengränsen att ni i Boteå är lite
extra duktiga. Lek med tanken att detta inte fanns: En omfattande
och imponerande fotbollsverksamhet i Undroms IF, teater och kultur för barn och ungdomar i Botatons regi, Boteåparlamentet och
deras undergrupper som kämpar för skolan, för biblioteket och för
att nya inflyttare ska hitta hit, innebandyn på fredagarna och skidspåren på Kalknäs och Gålsjö och…ja, listan kan göras lång! Allt detta
är beroende av att människor engagerar sig och smittar andra med
sin entusiasm.
Jag föreslår därför att du som läser detta tar första bästa tillfälle att uttrycka din uppskattning till någon som du tycker förtjänar det – stort eller
smått.
Jag tar detta tillfälle i akt och ger Rolf
en uppskattande dunk i ryggen för den fina
tidning han gör! Också den har en stor betydelse för trivsel och sammanhållning.

Göran Hällström, Solum
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Konstnären Jonas Larsson har ingenting emot om hans konst hamnar hemma på Boteåbornas väggar.

Jonas Larsson i Törsta gillar
att sätta färg på tillvaron
Törstakonstnären Jonas Larsson är öppen för olika typer av beställningsjobb

I

Botebladets vårnummer 2007 fanns ett reportage med, de då ganska nyinflyttade, Jonas Larsson
och Linda Öhlund i Törsta. Som den minnesvärde läsaren kanske minns berodde inflyttningen
på att Linda hade fått jobb på Swalöf Weibull i Lännäs. Sedan dess har familjen hunnit utökas
med sönerna Otis och Isak och Jonas fått anställning på OK/Q8 i Sollefteå.
Reportern, på plats då, kunde konstatera att det nya hemmet var fyllt av tavlor, som Jonas hade
målat, och på Hantverksmässan i Sunnersta Folkets Hus i november visade han upp några av sina alster. Detta väckte en nyfikenhet hos Botebladets konstexpert och kom att leda fram till ett litet
besök hos konstnären ifråga.
Jonas berättar inledningsvis att han alltid har haft ett intresse för måleri. ”Jag har målat så
länge som jag har kunnat hålla en penna i handen.” Han berättar vidare att han föredrar att arbeta
med olja. ”Jag inbillar mej nämligen att det blir mer levande då.” Likaså att han har en förkärlek
till surrealistiska motiv, eftersom han tycker att den konstnärliga friheten blir större då. Givetvis
skulle han vilja få möjlighet att ställa ut sina verk i framtiden, men att han då, om det blev aktuellt,
skulle behöva komplettera med ytterligare några alster. På sistone har han nämligen inte haft tid att
ägna sig så mycket åt målandet, som han skulle vilja, eftersom familjen och nyhuset har pockat på
uppmärksamheten. Han hoppas dock att han framledes ska få möjlighet att plocka upp målningen
igen. Framförallt är han öppen för olika typer av beställningsjobb. ”Dock inga hus och stall!”, säger
han och skrattar. ”För stryka på Falu rödfärg är väl nåt som folk klarar av själva, om dom inte är beredda att betala riktigt bra, förstås!”, kompletterar han med ett flin.
av Rolf Ronestjärna
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Boteå Byavakts styrelse tillsammans med Kurt Jönsson i mitten och ordningsmakten till höger.

Boteå Byavakt hoppas hålla bygden fri från tjyvar och annat knytt
Boteå Byavakt inbjöd bygden till ett viktigt informationsmöte i Sunnersta Folkets Hus

D

De två poliserna delade frikostigt med sig av erfarenheter från sina respektive yrkesliv.
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en 25:e mars i fjol hölls ett möte i Sunnersta Folkets
Hus där Kenneth Bergström, hos Polisen i Sollefteå, var inbjuden att berätta om brottsförebyggande verksamhet. I det mötet såddes ett litet frö, hos några
drivna och engagerade bybor, som under det gångna året
har växt och nu blommat ut i föreningen Boteå Byavakt. Initialt arbetades det med frågan inom Boteåparlamentet, men
ganska snart insåg man att den allra bästa lösningen var
att bilda en egen ideell förening. Under det gångna året har
det, i Botebladet, skrivits artiklar i ämnet i fråga och det har
även annonserats i bladet, i hopp om att väcka och få till ett
brett och gemensamt engagemang i denna så viktiga fråga.
Att det verkligen är en viktig och angelägen fråga framkom också, med all önskvärd tydlighet,
på det informationsmöte som Boteå Byavakt inbjöd till torsdagen den 17:e februari i Sunnersta Folkets Hus. De gäster som inbjudits för att dela sina erfarenheter, när det gäller brottsförebyggande
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verksamhet, var nämligen rörande överens om just detta.
Tanken och förhoppningen, med det arrangerade informationsmötet, var att sprida lite ytterligare
ljus över hur man som bygd tillsammans kan hjälpas åt att förebygga och minska brottsligheten i området. Likaså fanns det en uttalad önskan om att kunna få till ett gemensamt och bredare engagemang
hos byinvånarna. För utan det sistnämnda blir det svårt att förverkliga planerna på en byavakt.
Inledningsvis hälsade Lars Blomén de 30-talet åhörarna välkomna till mötet, och nämnde kort
om den verksamhet som så sakteliga har dragits igång, innan han lämnade över stafettpinnen till
Bengt Forsell från Kramforspolisen. Denne inledde med att säga att förutsättningarna för brottsförebyggande verksamhet är olika för olika platser och att verksamheten behöver att utformas för de
lokala förhållanden som råder på plats. En sådan här typ av verksamhet måste vara en s k paraplyorganisation under Polisen, eftersom ordningsmakten behöver ha full koll på läget och på vad som händer på den aktuella platsen. Det handlar därför inte om att en byavakt ska agera reservpolis, utan
istället om ett samarbete mellan parterna, där man utbyter information med varandra. ”En byavakt
ska vara Polisens extra öron och ögon, som observerar och telefonledes vidarebefordrar information till oss på Polisen. Samarbete gynnar alla parter och det är guld värt för oss!”, poängterade
Bengt Forsell och berättade vidare att man inom Polisen både prioriterar sina resurser och kontakten
med respektive byavakt. Men för att kunna få en väl fungerande byavakt finns det, enligt honom, en
grundförutsättning som behöver uppfyllas. ”Det handlar om solidaritet och att alla är beredda att
ställa upp för varandra”, konstaterade han och Kenneth Bergström, från Polisen i Sollefteå och
som också befann sig på plats, instämde. Denne, i sin tur, berättade att Boteå är först ut i Sollefteå
kommun med att starta en byavakt, men att det även finns intresse på andra platser för att göra det.
Under mötets gång kom det också en hel del spontana frågor och följdfrågor från de församlade
och att det fanns ett genuint intresse för ämnet gick inte att ta miste på. Något som naturligtvis bör
glädja den nuvarande styrelsen som, med Lars Blomén i spetsen, har satsat oändliga timmar i hopp
om att kunna medverka till att de boende i Boteå får en trygg och säker livsmiljö. Vad vore bygden
utan alla dessa eldsjälar, som osjälviskt satsar både tid och kraft för allmännyttans bästa!? All heder och respekt åt honom och de övriga i styrelsen, som till dags dato består av Lars Blomén, ordförande, Sara Blomén, sekreterare, Roland Claesson, kassör och Andreas Blomén. Suppleanter
är Bernt Bolin och Svenerik Eriksson.
Polisen har så här långt mycket goda erfarenheter av de platser där man har startat byavakter.
Samarbetet mellan Polisen i Kramfors och Lunde Byavakt, har t ex varit väldigt fruktbart och ett antal brottslingar har, tack vare detta samarbete, kunnat placeras bakom lås och bom. Detta faktum bekräftades också av Kurt Jönsson, från Lunde Byavakt, när ordet överlämnades till honom. Denne
berättade att man har haft sin byavakt sedan årskiftet 2004-2005 och att man, innan man drog igång
med verksamheten, hade väldiga problem i området, med en mycket utbredd brottslighet. Brottsligheten har dock med tiden i princip helt och hållet upphört, givetvis beroende på byavaktens påtagliga närvaro i samhället.
Efter mötet skrev ett tiotal personer upp sina namn på en intresselista, för att vara med och
hjälpa till att patrullera området. En lista som förhoppningsvis, med tiden, kommer att utökas med
fler namn. För visst vill vi väl alla ha en trygg och säker miljö, både för oss själva och för våra
nära och kära!? Och visst vill vi väl alla vara med och ta ett gemensamt ekonomiskt ansvar för att
göra vår bygd trygg och säker att bo och verka i!? För man vet ju aldrig, nästa gång är det kanske
du och jag som får oväntat besök...
av Rolf Ronestjärna

Ett 30-tal personer fanns på plats när Boteå Byavakt inbjöd till informationsmöte i Sunnersta.
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Hanna Eriksson och Björn Sahlin är två av Boteträffens trogna och frekventa besökare.

Nu kör Boteträffen för fulla
muggar i Handlar´nhuset
Intresserade föreningar och privatpersoner behövs för verksamhetens bedrivande
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I

förra numret av Botebladet berättades det om att Vård- och Äldreförvaltningen i Sollefteå
kommun var på att gång dra igång dagverksamhet i Hemtjänstens nya lokaler i Handlar´nhuset.
Nu är verksamheten, som döpts till Boteträffen, i full gång och ett stort antal samlingar har hållits så här långt i vinter.
Programinnehållet har så här långt, precis som det var tänkt från början, varit varierat och intressant. Efter nyår har det hållits sittgymnastik och Bingo vid tre tillfällen. Vid några tillfällen har
Inga Bodin, från Boteå Hembygdskommitté, kommit och berättat om Boteå Socken, berättat anekdoter från förr och även idkat högläsning.
Vid ett tillfälle stod musikunderhållning
med Jennie Lygdman på programmet och
vid ett annat likaledes med Ann-Charlotte Agrell.
Boteträffarna kommer att fortsätta under våren och förhoppningsvis även därefter. Tanken är också att verksamheten
ska bedrivas med hjälp utav frivilliga lokala krafter och att föreningar och privatpersoner i bygden ska vilja ta ett gemensamt ansvar för programinnehållet
varje tisdag. Anna-Karin Runesson, som
drog igång projektet i höstas och som så
här långt även har ansvarat för verksam- Ann-Charlotte Agrell underhöll sista tisdagen i februari.
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heten, har nu lämnat över till Kalknäsbon Ingrid
Viking, som fortsättningsvis kommer vara den som
håller i det hela.
Anna-Karin Runesson påminner också om att
det även finns möjlighet för föreningar att, efter
överenskommelse med Hemtjänsten, gratis använda lokalen på andra tider. ”Det är nämligen bra
om det blir liv i huset och på byn”, hälsar hon
och berättar avslutningsvis att det också har uttryckts en önskan om att dra igång en studiecirkel
i släktforskning. Därför kommer det, den 8:e mars,
att ske ett avstamp till en eventuell kurs, som i så
fall drar igång till hösten.
av Rolf Ronestjärna Veckan före jul julpysslades det på Boteträffen.

I januari berättade Inga Bodin om gamla tider. Sista tisdagen i januari underhöll Jennie Lygdman.

BOTETRÄFFEN
Lokalen ligger bredvid Handlar´n i Undrom och är öppen för alla som vill ha
någonstans att gå en stund. Kom och var med på aktiviteterna eller titta bara
in på en kopp och en pratstund. Öppet tillsvidare tisdagar kl 10-14. Fikapris 20 kr.
Tisdag 1/3
Tisdag 8/3
Tisdag 15/3
Tisdag 22/3
Tisdag 29/3
Tisdag 5/4
Tisdag 12/4
Tisdag 19/4
Tisdag 26/4

Högläsning och berättarstund
Vi firar Fettisdan´ med hemgjorda semlor – Släktforskningsintroduktion kl 12
Hantverkscafé – Sticka åt Röda Korset eller ta med eget arbete
Vi steker våfflor och spelar Bingo
Underhållning och allsång med Jennie Lygdman
Filmvisning med filmer från bygden
Sittande gympa med Anna-Karin och Bingospel
Påskfest
Dragspelsunderhållning med Bengt-Sörens

INBJUDAN TILL ATT VARA MED ATT HJÄLPA TILL
Du som privatperson, eller företrädare för förening eller församling, och som kan tänka dig
att hjälpa till att ha träffpunkten öppen är välkommen att vara med och hjälpa till! Det handlar om att hålla i aktiviteter eller bara se till att kaffet är varmt när besökare kommer in för
en pratstund. Det kan röra sig om en gång i veckan, en gång i månaden eller då och då.
Tisdagen den 12/4 kl 13.30 träffas vi på Boteträffen och funderar ihop oss. Alla intresserade
och alla förslag är välkomna! För mer information: Anna-Karin Runesson, 070-690 78 63.
VÄLKOMMEN ATT LÅNA LOKALEN
Lokalen finns att låna gratis för föreningar. Bokning sker via Hemtjänsten.
Sollefteå Kommun - Vård- och Äldreförvaltningen i samarbete med Studiefrämjandet
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Emil Holmsten får utlopp för sitt stora intresse för utförsåkning under sin vistelse i Kanada.

Undromskillen Emil Holmsten befinner sig mitt i sitt livs äventyr
Just nu lever och bor nämligen Emil Holmsten i olympiaorten Whistler i Kanada

D

et är inte alla förunnat att få förverkliga sina drömmar. En som dock gör det för stunden är
Undromskillen Emil Holmsten. Sedan drygt 1½ månad befinner han sig nämligen i skidparadiset Whistler, på Kanadas västkust, för att åka skidor. Givetvis är detta frågan om ett
rejält äventyr för Emil, som passade på att fira sin 20-årsdag den 9:e februari.
Att Emil trivs som fisken i vattnet, eller kanske mer som sockan i slalompjäxan, är inte speciellt
svårt att förstå. ”Jag trivs jättebra! Det är helt underbart att vara här!”, hälsar han. Hans stora
passion och intresse i tillvaron är nämligen att åka skidor utför, och då närmare bestämt freestyleskidor, eller jibbing som det också kallas, med hopp och volter etc. Just nu är det dessutom speciellt
fördelaktiga förhållanden i Whistler, eftersom det, enligt Emil, har kommit ca 2½ meter snö bara
den senaste veckan. ”Dessutom är det roligt att få prova på nya grejor och framför allt lära sej
ett nytt språk. Som det är, pratar jag ju engelska hela dagarna”, fortsätter han och säger vidare
att han tycker att han har lärt sig mer engelska, på den här korta tiden i Whistler, jämfört med vad
han gjorde under hela sin skoltid. Så pass duktig, så han t o m mäktade med att konversera med en
kund på engelska i ca 1½ timme, innan de kom på att de båda var från Sverige. Kanadensarna är,
enligt Emils tycke, mycket trevliga och öppenhjärtliga och han tycker att det är lätt att starta samtal
med dem.
Det var också p g a sitt stora skidintresse som Emil, när det var dags att välja till gymnasiet,
valde att söka till en kockutbildning i skidorten Åre, som i sig är något av den svenska motsvarigheten
till Whistler. ”Givetvis påverkade det även mej att pappa också är kock till professionen”, förklarar Emil och syftar givetvis på den välkände Boteåprofilen Mikael Holmsten, som de flesta nog
känner som Mr Undroms IF. Så här långt har Emil, under sin vistelse, haft stor nytta av sin kockutbildning. Det är nämligen han som har tagit på sig huvudansvaret för matlagningen, medan lägenhetskompisarna, och de tidigare skidkompisarna, Jonas Hjohlman från Edsbyn och Jesper Westman
från Örnsköldsvik, får ta hand om disken. På frågan om vad som brukar stå på menyn, svarar Emil
att det oftast blir pasta, eftersom det behövs mycket kolhydrater för att orka med den krävande skidåkningen. ”Kanada är ju dessutom baconets hemland”, säger mästerkocken Emil och skrattar.
8
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Hittills har Emil inte känt av någon hemlängtan. Han får ju, som sagt, hålla på med KANADA
det han tycker allra bäst om, nämligen att Statsskick: Parlamentarisk monarki
åka skidor utför. Samtidigt är det ju idag Yta: 9 984 670 km2
också betydligt smidigare för vår tids glo- Huvudstad: Ottawa (ca 900 000 invånare 2010)
betrotters att hålla kontakt med familj, släkt Högsta berg: Mount Logan (5 959 möh)
och vänner, mot vad det var för oss som Längsta flod: Mackenziefloden (4 241 km)
växte upp och levde på stenåldern. Internet Invånarantal: 34 018 000 (2010)
är ju nämligen ett fantastiskt kommunika- Invånare/km2: 3,5
tionsmedel (Arga Gubben får säga vad han Naturlig befolkningstillväxt: 1,3%
vill om detta) och artikelförfattaren gör t ex Språk: Engelska (ca 77%) & franska (ca 23%)
denna intervju via dataprogrammet Skype, Religion: Katoliker (45%) & protestanter (37%)
där han pratar gratis, och tar emot rörliga Läs- & skrivkunnighet: 99,9%
bilder på Emil, med andra sidan jordklotet. BNP/invånare: Ca 220 000 kr (2008)
Denna fantastiska möjlighet torde också Naturtillgångar: Olja, timmer, fisk & mineraler
innebära en enorm trygghet för hans familj. Viktigaste exportvaror: Bilar, bildelar, verkstadsdelar,
Emil berättar vidare att han under flera olja & naturgas
år har sparat pengar till den här resan och Valuta: Kanadensisk dollar
att det från början enbart var tänkt att han
skulle stanna i omkring tre månader (hans
hemresa är nämligen inbokad till den 30:e
april). Men som det nu känns för honom,
så är det mycket möjligt att han faktiskt kan
komma att stanna längre. För väl på plats i
Whistler fick han nämligen, redan efter ett
par dagar, ett jobberbjudande som han omöjligtvis kunde tacka nej till. Sedan dess jobbar han alltså tre dagar i veckan hos företaget Surefoot som formgjuter slalompjäxor
efter kundens egna önskemål . ”Dessutom
vore det ju häftigt att få testa på sommarglaciärskidåkning innan man åker hem”, tillägger han.
Helst skulle ju Emil vilja satsa på skidåkningen fullt ut och så länge som han kan finansiera sitt
stora skidintresse, så kommer han att styra sitt liv i den riktningen. Tyvärr har det dock inte kunnat
bli så mycket hoppträning, som han kanske hade önskat, eftersom han ganska omgående dessvärre
drabbades av en inre ledbandsskada i vänster knä. Men den skadan är lyckligtvis på väg att läka.
Emil konstaterar avslutningsvis att tillvaron just nu, i mångt och mycket, handlar om att äta, sova, jobba och åka skidor. Men det är ju just precis så som han vill ha det. Dock har han och kompisarna planerat att försöka ta sig de tio milen ner till Vancouver, för att där kolla in någon av bröderna Sedins hemmamatcher i NHL.
av Rolf Ronestjärna

Emil och hans svenska lägenhetskompisar har bara 500 meter till skidbacken från sitt boende.
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Kari Gustafssons arbete i däckverkstaden underlättas betydligt av den moderna utrustningen.

Pelika Trading i Valla är ett av
Boteås många småföretag
Kari Gustafssons däckfirma i Valla lockar kunder från hela länet
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D

et är en hel del av de företag som finns i Boteå som, på sätt och vis, verkar i det tysta. Ett
av dessa är Kari Gustafssons däckfirma Pelika Trading i Valla. Kari har i princip bott i
Boteå i hela sitt liv och nästa år firar han 50-årsjubileum. 1962 kom han, som 15-åring,
nämligen inflyttandes från Åbotrakten, i Finland, och förenade sig med sin pappa, som bosatt sig
i Tybränn fem år tidigare. Ordet ”tavla” var
det enda svenska ord som Kari kunde vid
sin ankomst till det nya hemlandet, men från
det tog det honom bara tre månader att lära
sig svenska, som ett resultat av att pappan,
för sonens egen skull, kategoriskt vägrade
att prata finska med honom. Kari berättar
också att det i mångt och mycket var westernböcker, typ Bill och Ben, som fick fungera som språklitteratur för honom.
Väl på plats i Tybränn började Kari omedelbart att arbeta för pappan, som sedan fem
år tillbaka ägde och drev bensinstationen och
verkstaden i Grillom. På den tiden var det
bekvämt att vara bilägare, för i Kari´s jobb
ingick det att både tanka åt kunden och att
torka rent bilrutorna.
Efter avslutad militärtjänst på I 21 i Sollefteå 1969 jobbade Kari ett år på Sandvikens massafabrik utanför Kramfors. Därefter jobbade han som krossmaskinist och Kari kallar katten Simbas säng för Simbassängen.
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arbetsledare hos SKANSKA åren 1970-76. Ett jobb som kom att innebära mycket resande och
bortvaro från makan Lisbeth, som han slog ihop påsarna med 1974 efter åtta år tillsammans. 1977
föddes sonen Peter och Kari och Lisbeth flyttade då även in i den nybyggda villan i Valla. Samma
år började Kari även jobba för Vägverket som krossmaskinist och efter ett par år övergick han till
att jobba som maskinförare. På Vägverket jobbade han kvar fram till 2001, då han bestämde sig
för att satsa fullt ut på den däckverksamhet som han hade tjuvstartat med året innan. En verksamhet
där tyngdpunkten alltså ligger på däck- och fälgförsäljning samt däckreparationer.
Kari berättar att han har trivs oerhört bra med sin sysselsättning, som dock både har inneburit
en frihet och en bundenhet för honom. Jobbet innebär nämligen att han måste vara tillgänglig veckans alla dagar, men samtidigt att han, då verkstaden ligger i anslutning till bostaden, också kan
hålla på och pyssla hemmavid när han inte har kunder. ”Jag trivs verkligen med jobbet! Jag har nära till jobbet och även väldigt bra kundrelationer”, konstaterar han. Att Kari trivs med sitt jobb bekräftas väl också av det faktum att han inte har några som helst planer på att lägga av, när han nu uppnår pensionsåldern i maj nästa år. ”Men utan Lisbeths helhjärtade stöd skulle det aldrig ha funkat, speciellt när det handlar om det administrativa”, betonar han och slänger en tacksam blick mot
hustrun, som sitter bredvid och lyssnar. ”Lisbeth har verkligen fått dra ett tungt lass under alla
våra år tillsammans, men trots det är vi fortfarande ett par!”, flinar Kari och plirar med ögonen.
I stort sett hela Boteå ingår idag i Kari´s kundkrets, vilket utgör ca 15% av den totala omsättningen, och folk kommer faktiskt från hela länet för att köpa däck hos honom. Han har t o m en handfull kunder, från både Uppsala och Stockholm, som i samband med älgjakten brukar inhandla sina
däck i däckmetropolen Valla.
Kari berättar vidare att hjälpmedlen har utvecklats enormt bara under den korta tid som han har
varit i branschen. Balanseringsmaskinen är t ex idag helt och hållet digitaliserad, där en mekanisk
röst ger besked om vad som behöver åtgärdas och hur stora vikter och var vikterna i sig ska placeras
på fälgen. ”Jag brukar säga att jag både har en röst ute i verkstan och en inne i huset som talar
om vad jag ska göra. Skillnaden är att rösten ute i verkstan går att stänga av”, säger Kari och
sneglar försiktigt bort mot Lisbeth. ”Skillnaden är väl istället att han lyssnar till rösten därute,
när den säger att han ska minska i vikt, medan han låter bli att lyssna till rösten härinne som säger att han borde göra det”, kontrar Lisbeth blixtsnabbt och alla tre brister ut i ett hejdlöst skratt.
Botebladets bilreporter får sig även en intressant och välbehövlig lektion i den ädla kunskapen
om däck. Kari berättar t ex att man högst kan köra ca 400 meter med ett punkterat däck innan det
börjar bli förstört. Han menar också att kundernas och tillverkarnas önskemål om bättre väggrepp
samtidigt har inneburit att däckens livslängd har
förkortats. Likaså anser han att majoriteten av bilförarna i allmänhet kör med för lite luft i däcken,
vilket gör att däcken nöts snabbare, samtidigt som
bränsleförbrukningen ökar. ”Det är bättre att man
kör med för mycket luft i däcken än för lite! Man
ska ha ca 2,5-3 kg i varje däck, beroende på däckets storlek”, är ett råd som Kari även brukar förmedla till sina kunder. För det mesta är nämligen
de siffror som anges i bilarnas instruktionsböcker
för låga, samtidigt som lufttrycket oftast är lågt i
däcken på nya bilar, eftersom tillverkarna vill att
alla som provkör deras bilar ska få bästa tänkbara körupplevelse.
På Pelika Tradings hemsida (se sidan 35) går
det bra att få information om priser på däck och
vilka däck som för tillfället finns i lager. Normalt
är annars leveranstiden endast en dag för däck som
inte finns i lager.
av Rolf Ronestjärna
Kari lyssnar intresserat till den mekaniska rösten.
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Magnus och Gunilla hoppas att de med tiden ska kunna vara med och bidra med något för bygden.

Magnus och Gunilla Nordenmark
har kommit till Boteå för att stanna
Tvåbarnsfamiljen Nordenmark stortrivs i sitt drömhus i Sunnersta

B
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oteå fortsätter att vara en plats som
lockar barnfamiljer från när och fjärran.
Flyttlasset behövde dock inte gå så speciellt långt för Magnus och Gunilla Nordenmark, när de i maj förra året flyttade in i Marcus Edhagers hus i Sunnersta. Sedan tre år
tillbaka hade de nämligen haft sin hemvist i
ett litet hus i Björkå.
Magnus härstammar ursprungligen från Edsele, medan Gunilla är född och uppvuxen i
Nordingrå. Magnus flyttade till Sollefteå
2000, efter avslutad civilingenjörsexamen i
miljöteknik vid Luleå Universitet, i samband
med att han fick jobb på Sollefteå kommuns
bolag Energidalen. Den 1:a februari i år bytte han dock jobb och arbetar nu som energichef hos Krambo i Kramfors. Gunilla, som
utbildat sig till miljöinspektör och inledningsvis jobbade ett år i Karlskoga, lockades via
ett vikariat till Sollefteå 2002. Sedan 2004
har hon en fast anställning.
Magnus och Gunilla berättar att de träffaLilla Vera verkar trivas utomordentligt i pappas famn. des första gången 2003, på en föreläsning om
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tjädrar, och att de strax därefter också blev ett par. I juni 2007 föddes sonen Erik och våren därpå
gifte de sig. I augusti i fjol utökades familjen dessutom med en liten Vera.
Eftersom både Magnus och Gunilla tycker mycket om att vistas ute i naturen, kändes det naturligt för dem att ganska omgående flytta ut på landet. Valet föll på en liten trevlig stuga i Björkå.
När familjen sedan började växa, gjorde sig behovet efter ett rymligare boende påmint. Och eftersom de trivdes väldigt bra i bygden, behövde de inte fundera speciellt länge när de sprang på sitt
framtida drömboende i det vackra Sunnersta.
Att leva nära naturen är något som Magnus och Gunilla verkligen värdesätter högt och familjens
utomhusaktiviteter är därför något som de både uppskattar och prioriterar. Båda är dessutom med
i ett varsitt älgjaktlag. Magnus skjuter vanligtvis skott i Edsele, medan Gunilla skottar i Nordingrå.
När tid finns ägnar de sig även gärna åt småviltsjakt uppe i Björksjön.
Kroppsliga övningar är också något som paret gärna avsätter tid för. Gunilla kör t ex spinning
vid två tillfällen varje vecka, varav den ena gången i Sunnersta Folkets Hus. Hon tar sig även gärna
en skidtur när det fulltecknade schemat som barnledig tillåter. Att småbarnstiden är oerhört hektisk
är ju nämligen ett välkänt faktum. Magnus, i sin tur, spelar veteranfotboll i Långsele på söndagskvällarna och har även, nu i vår, börjat att vara med på gubbinnebandyn i Kalknäs skolas gymnastikhall
på fredagskvällarna.
På den vägen är det alltså och båda trivs utomordentligt bra i sin nya miljö och tillvaron känns
positiv på alla sätt och vis. ”Vi trivs jättebra i Boteå! Landskapet är fint och öppet. Och det händer också alltid nåt i bygden och det finns goda möjligheter att aktivera sej, om man vill. Dessutom finns det även en hel del barnfamiljer här, vilket är positivt”, konstaterar Gunilla och Magnus nickar instämmande.
Magnus och Gunilla Nordenmark tycker att de har hamnat alldeles rätt och det mesta tyder på
att de har slagit ned bopålarna rejält i Boteåmyllan.
av Rolf Ronestjärna
I

KUNGÖRELSE
Alla de som veta sig äga rättighet, att sistne November och December
månader tillverka Bränvin skola nästa Fredag eller den 1sta nästkommande
November kl:9 wid hvarje sine kyrka sig inställa och sine Bränvins
Redskaper på en gång mittaga. Som till underrättelse kungöres.
Undrom den 25te October 1839.
G. Undén
I

I

Ännu en godbit ur dokumentfyndet som
gjordes i Gålva
Fyndet som gjordes hemma hos Irén Freijs
och Jan Börstou fortsätter att fascinera

FOTO: JAN BÖRSTOU

I

Läckaget i innertaket uppenbarade många rariteter.

Botebladets sommarnummer 2009 berättades det
om ett fantastiskt dokumentfynd som Irén Freijs
och Jan Börstou hittade inbäddat i sitt innertak, i
samband med att en vattenläcka upptäcktes.
Inga Bodin, i Boteå Hembygdskommitté, har sedan
dess, i flera nummer av Botebladet, presenterat ett axplock ur fyndet. Denna gång rör de sig om en kungörelse om hembränning från nådens år 1839.
av Rolf Ronestjärna
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De sex bandmedlemmarna i Kalknäs Knatteband är oerhört seriösa i sin musikutövning.

Musikaliteten flödade på familjegudstjänst i Sockenstugan
Tutti-Fruttikören och Kalknäs Knatteband underhöll i Boteå Sockenstuga

S
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öndagen den 6:e februari anordnades en
välbesökt familjegudstjänst i Boteå Sockenstuga. Programinnehållet bestod i huvudsak av sång och musik framförd av olika musikkonstellationer bestående av talangfulla elever
från Kalknäs skola.
Först ut på plan, efter det att åhörarna välkomnats av Inga Bodin, var gruppen Kalknäs Knatteband, bestående av Joshua Ronestjärna på elpiano, Oskar Holmsten på elbas, Albin Svensson på
Inga Bodin hälsade inledningsvis välkommen. elgitarr, Niklas Bodin på saxofon, Jesper Ström-

Tutti-Fruttikören, ledd av kantor Eva Rosell, hade dagen till ära delat upp sig i två grupper.
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Scrapbookingen efteråt var ett populärt inslag.
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Prästen Henrik Domeij läste söndagens text.
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berg på trumpet och Markus Bodin på trummor.
Den samspelta gruppen, med managern Ulla Bodin stöttandes i perifirin, fick verkligen med sig
publiken med sitt riviga sound.
Därefter äntrade Tutti-Fruttikören, ledd av
kantor Eva Rosell, scenen. Kören hade delat upp
sig i två olika musikgrupper, den första bestående
av Tilde Sundström, Elin Sellgren & Emma Holmsten, samtliga keyboard, Andrej Altin på trummor,
Kerstin Landberg sång och Theo Strömberg på
elbas (se foto föregående sida) och den andra bestående av Veera Peippo på trummor, Elin Sundberg & Alva Engström sång och Emma Bolin på Publikens klappningar tvingade fram ett extranummer.
elgitarr.
På plats fanns även prästen Henrik Domeij
som läste en text ur Bibeln och delade några tankar. Dagens kollekt, som uppgick till 730 kr, gick
till BRIS (Barnens Rätt i Samhället).
Efter avslutad Gudstjänst fick de församlade
barnen möjlighet att syssla med scrapbooking en
stund, d v s att klistra in bilder och cliparts i häften. En sysselsättning som barnen tog sig an med
stort intresse och engagemang. Avslutningsvis serverades, din barnens stora förtjusning, fika och
hamburgare av de snälla damerna i köket.
av Rolf Ronestjärna Veera, Elin, Alva och Emma sjunger och spelar.

Familjegudstjänsten, som anordnades i Boteå Sockenstuga, lockade en hel del besökare.
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Ulla Nylander

Ulla Nylander har aldrig haft någon
anledning att flytta ifrån bygden
I detta nummer av Botebladet porträtteras Ulla Nylander i Följa

U

lla Nylander är född och uppvuxen i Valla och har
bott i Boteå i hela sitt liv. Det har helt enkelt aldrig
funnits någon anledning för henne att flytta någon annanstans, konstaterar hon när Botebladets porträttör besöker
henne och maken Tage, en vintrig lördagsförmiddag i mitten
av februari.
Ulla föddes 1934, som nummer fyra i syskonskaran, och
var yngsta barnet till makarna Johan och Frida Nyberg. Pappa

FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
- Mina vardagskläder.
Sån är jag:

Sån är jag:
- Jag är en glad och lättsam
person.
person.

- Jag är en glad och lättsam

Tre
med
Tre föremål
föremåljag
jagskulle
skulletata
mej
med till
tillen
enöde
ödeö:ö:
-- En
radio, lite
litehandarbete
handarbete &
En radio,
vävstolen.
och vävstolen.
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Jag blir
blir glad
glad när:
när:
Jag

Tage och Ulla Nylander har varit tillsammans i ca 60 år.
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Jag man
vaknar
på morgonen
-- När
vaknar
på morgonen
och är pigg och kry.

och är pigg och kry.

Någon jag gärna vill träffa:
- Min mamma.

Johan jobbade som vägarbetare på somrarna, och var därmed borta en hel del hemifrån, och i skogen på vintrarna. Utöver att ha hand om barnen, hade mamma Frida också ansvar för jordbruket.
Hon drygade även ut hushållskassan med att producera och sälja mjölk, smör, ost och messmör.
Hon hjälpte även folk på byn att städa och tvätta och plockade likaså bär och sålde. Så här efteråt
är Ulla full av beundran inför sin mamma.
Ulla och hennes syskon fick redan i tidiga år börja hjälpa till med sysslorna hemma på gården.
”Det var ju så på den tiden”, konstaterar hon. Förutom att hjälpa till med hushållsarbetet, så fanns
det även kor, getter och en gris på torpstället som behövde skötas om. På sommaren fick syskonen
hjälpa till med skörden och på hösten med potatisskörden. Varje dag skulle det dessutom hämtas vatten ca 300 meter bort, på sommaren med hjälp av ett ok och på vintern via en släde.
Efter avslutad 7-årig folkskola i Grilloms skola började Ulla som hembiträde hos Jonas och
Anna Sundberg i Törsta. ”Det var ett roligt jobb, som varade i två år”, minns hon och ler glatt.
Därefter övergick hon att arbeta som hembiträde hos Simon och Maja Melander i Undrom. Ett jobb
som kom att vara i ca tre år.
I början av 1950-talet träffade Ulla Mackedspojken Tage Nylander och ljuv musik uppstod.
1953 köpte och flyttade de in i det lilla trevliga hus, som de har bott i sedan dess. 1956 föddes sonen Ulf.
I slutet av 1960-talet fick Ulla jobb på Svalöf Weibull i Lännäs. Där hann hon med att få guldklocka innan hon fick sjukpension 1994. Njae, inte riktigt så var det. Hon förärades istället, till sin
oförställda glädje, med en komposttunna, som hon haft mycket stor glädje och användning av under åren. Hennes kanske största intresse är nämligen att hålla på och påta i den egna trädgården
och att pyssla med blommor och växter, både inom- och utomhus. Utöver sitt stora trädgårdsintresse,
så har Ulla även tyckt om att handarbeta och att sitta vid sina två vävstolar och väva mattor och dukar. Under tiotalet år satt hon dessutom, innan föreningen upplöstes för några år sedan och gick upp i
Sollefteå, i Boteå Rödakorssektions styrelse. Både Ulla och Tage är dessutom medlemmar i Sollefteå Astma och Allergiförening.
Hur som helst har Ulla Nylander trivts bra i Boteå, eller som hon leende uttrycker det hela på
sitt lite försiktiga sätt: ”Det måste ha varit bra, eftersom man ändå har bott här så länge. Jag har
verkligen uppskattat att få bo så nära skogen som vi har gjort.”
av Rolf Ronestjärna
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forts. nästa sida

Ulla Nylander ställde upp för intervjun för att dra sitt strå till stacken för Botebladets fortlevnad.
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Trivseln och mysfaktorn var hög kring kaffeborden på Botatons berättarkväll i december.

Botaton arrangerade mysig
berättarkväll med jultema
Inbjudne berättaren Sven Lundberg berättade om Tomtens upphovsman

E
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tt tjugotal personer samlades den 5:e december i Botatonhuset för att höra Sven ”Svempa”
Lundberg berätta om julen. Svempa som för dagen, vilket för övrigt var hans namsdag,
var iklädd helskägg, berättade om Sankt Nikolaus, den gamle ärkebiskopen från Lykien,
medan de församlade drack glögg, smaskade på hembakta lussebullar och pepparkakor. Sankt Nikolaus, som föddes år 280 och levde i 63 år, sägs ha varit givmild och altruistisk och tros även vara
den som gett upphov till vår jultomte. Framförallt blev han känd för sin givmildhet och för att han
vinnlade sig om att inte framhålla att han själv var givaren. När hans föräldrar dog skänkte han bort
hela sitt arv till de fattiga och han räddade tre döttrar, till en skuldsatt man, från att prostitueras genom att i tre nätter i rad kasta in en väska med guld till dem. Just den berättelsen ligger till grund
för vår tids Sancta Claus. Hans helgonbild brukar därför även innehålla tre jungfrur eller tre påsar
med guld. Som kuriosa kan ju nämnas att det i Italien faktiskt finns en kvinnlig jultomte, La Befana, som vandrar omkring, iklädd förkläde och med en kvast, och delar ut gåvor till barnen.
I Botatonhuset vandrade under kvällen kaffe och glöggkannor av och an mellan borden och Jenny Gjersvold, vår nya kassör, rörde sig hela tiden mellan kök och salong för att serva oss. Kvällen
avslutades med ett par söta julsagor av Bröderna Grim och H C Andersen. När de flesta hade gått
hem passade Botatons styrelse på att ha ett möte i lugn och ro.
av Kalle Hansson

De församlade lyssnade intresserat och andäktigt till Sven Lundbergs fängslande berättelser.
18

BOTEÅPARLAMENTET

Nu har det åter blivit dags för val till Boteåparlamentet.
Valet äger rum vid Valborgsmässofirandet på Rixdan (se
annons sidan 34) lördagen den 30/4 och utanför Handlar´n
fredagen den 29/4 (kl 16-19) och lördagen den 30/4 (kl
10-15). Precis som tidigare är det tänkt att invånarna, i
Botebladets spridningsområde, ska nominera sin eller sina
kandidater. Ju fler kandidater det blir, desto mer intressant och angeläget känns ju givetvis valet. Glöm dock
inte att först tillfråga den Du tänker nominera, om
hon eller han verkligen är villig att kandidera till Parlamentet. Parlamentet ser dessutom gärna att varje förening i Boteå nominerar åtminstone en kandidat. Nomineringslåda kommer att finnas hos Handlar´n i Undrom och sista nomineringsdag är
den 15/4. Det går även bra att nominera via mail till botebladet@botea.se

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 funkar också,
men dock helst bara i nödfall. Mailadressen är som tidigare: botebladet@botea.se

Ett varmt tack till de privatpersoner och föreningar som har gett ett ekonomiskt bidrag till
Botebladet under det år som ligger bakom! Tidningens ekonomi behöver ständig påfyllning.
Välkommen att därför fortsättningsvis lämna bidrag för tidningens utgivning i bössan hos
Handlar´n. En tjuga tycker vid att varje tidning är värd som hämtas hos Handlar´n.

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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KÄLLA: WWW.BOTEA.SE

Förhoppningen hos hemsideredaktionen är att bygden ska börja se sidan som en resurs.

Boteås nya hemsida är färdig
och ligger nu ute på nätet
Allting kommer närmare tack vare Boteåparlamentets nya hemsida

D

e flesta kan nog hålla med om att Botebladet fyller en viss funktion när det handlar om
att både kunna nå ut med och få del utav av vad som händer i bygden. Tyvärr finns det ju
dock en viss begränsning med tidningens möjligheter att kunna förmedla ständigt aktuell
information. Lösningen på detta skulle kunna bli Boteåparlamentets nya hemsida, som förhoppningsvis
ska bli ett aktuellt forum för allt som händer och är på gång i bygden.
I samband med att detta nummer av Botebladet kommer ut, sjösätts samtidigt den nya hemsidan på
www.botea.se. Ta gärna vara på möjligheten att där annonsera det som är på gång i Er förening, likaså
att berätta om föreningen och dess verksamhet. Låt oss tillsammans hjälpas åt att få en levande sida!
Boteåparlamentet vill också passa på att rikta ett stort tack till Erik Hoppe som, på ideell basis,
har producerat sidan och som också fortsättningsvis kommer att vara dess webmaster. Hemsidan
hittar du på www.botea.se. Ha den gärna som Din startsida!
av Rolf Ronestjärna

Erik Hoppe, hemsidans producent, demonstrerar hemsidan på ett av Parlamentets styrelsemöten.
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Erik Hoppe når du på webmaster@botea.se och hemsidans redaktion på redaktion@botea.se
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Det är bygden själv som har avgörandet i sin hand när det gäller Mackens framtida öde.

Mackens framtid står och
faller med frivilliga insatser
Boteåparlamentet söker eldsjäl som kan tänka sig avsätta tid för Macken i Undrom

F

rågan om Mackens framtid har visat sig bli något av en långbänk på Boteåparlamentets
agenda och byalagets ledamöter har, gång efter annan, kastats mellan hopp och förtvivlan när
det gäller de olika besked man fått angående möjligheten att åter kunna öppna Macken i
Undrom. I princip finns det dock idag inga egentliga hinder för att Macken skulle kunna komma
igång igen. Dock behövs det nu en person (eller flera) som, på frivillig basis, skulle kunna tänka sig
att ansvara för skötseln av pumparna och även ta ansvar för en jourtelefon. Om det skulle råka
finnas en sådan person i bygden, så ber vi denne att genast ta kontakt med Ulf Lhådö på telefon
070-587 43 56.
av Rolf Ronestjärna

Parlamentets förstudie har avslutats och lagts till handlingarna
Möjlighet finns nu att läsa förstudiens slutrapport på
Boteåparlamentets egen hemsida

S

om tidigare har berättats i Botebladet, genomförde Boteåparlamentet under 2010 en förstudie, som syftade till att undersöka möjligheten att kunna starta och driva ett utvecklingsprojekt i bygden.
Denna förstudie är, sedan en tid, avslutad och dess slutrapport finns nu
tillgänglig på Boteåparlamentets hemsida.
Sammanfattningsvis kan man dock säga att Botebladets efterlysning,
om ytterligare projektidéer (publicerad i tidningens höstnummer), tyvärr
inte gav något napp, vilket i sig innebar att förstudien därför inte kom
att leda fram till något utvecklingsprojekt. Men vem vet, kanske dyker
det upp projektidéer framöver, som någon eller några är beredda att driva. Dörrarna är fortfarande öppna och allt är trots allt möjligt.
Förstudiens slutrapport.

av Rolf Ronestjärna
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Luciatåget formerar sig inför sin stundande vandring igenom Handlar´ns lokaliteter.

Vitklädd med ljus i hår dök hon
plötsligt upp hos Handlar´n
Julstämningen var påtaglig i butiken

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

M

åndagen den 13:e december hade Lucia och hennes närmaste vänner;
stjärngossarna och tomtenissarna, vägarna förbi Handlar´n i Undrom. Om inte Botebladets okrönta matematikgeni räknar helt fel,
så lär det ha varit fjärde året i rad som butiken
fick besök av Blåklockans Förskola. En tradition
som, med all önskvärd tydlighet, storligen uppskattas av både Handlar´ns ägare och dess personal. Även en hel del kunder har börjat få upp
ögonen för detta årligen återkommande inslag.
av Rolf Ronestjärna

En hel del stämningssökare fanns på plats.
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Ulla Assergård och Jenny Gjersvold stöttade.

Luciatåget belönades efteråt med godis av Dan Schöllin.
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Kalknäseleverna, som kvällen i ära var på rejält spexhumör, hade hela publiken i sin hand.

Musik och underhållning när
Kalknäs skola höll sin julfest
Julfirandet i Boteå inleddes på Kalknäs skola
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S

om vanligt var gymnastiksalen, på Kalknäs
skola, fylld till bredden när skolans traditionsenliga julfest hölls den 21:a december. Som alltid bjöds det på ett varierat program,
lett av de två konferenciererna Johanna Strandberg och Erik Sohlberg, där huvuddelen av programinnehållet bestod av sång- och musikuppträdanden av och med Kulturskolans elever. Det förekom även ett antal humoristiska teaterinslag.
Någonstans mitt i föreställningen gjordes ett fikauppehåll, där även lottdragning genomfördes,
innan showen fortsatte.
av Rolf Ronestjärna Johanna Strandberg och Erik Sohlberg ledde.

Kulturskolans elever visade upp sina färdigheter. Botatons Catarina Edén dirigerade sina adepter.
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Benjamin Ronestjärnas besök, vid biblioteket i Efesos, fick honom att längta hem till Boteå bibliotek.

Benjamin Ronestjärna gjorde en
spännande resa tillbaka i tiden
Benjamin besökte några av de historiska platser som omnämns i Bibelns Uppenbarelsebok

J

ag var en vecka i Turkiet för att besöka några platser med anknytning till Bibelns Uppenbarelsebok, som beskriver tidernas ände och livet efter detta (skriven runt år 100). Det finns dokumenterat att det har bott människor i Turkiet i ca 4 000 år , den assyriska kulturen, och storslagna ruiner av dåtidens och även senare städer är idag ett vanligt inslag i landskapsbilden.
Vår resgrupp, som bestod av elva personer, bodde på ett hotell i Kusadasi, en turistort på Turkiets västkust, tio mil söder om miljonstaden Izmir. Vår norsk- och engelsktalande guide Sinan Tortum lotsade oss engagerat mellan ruinerna under vår resa.
Den första dagen åkte vi de två milen till Efesos, en hamnstad med anor från 2000-talet före
Kristus, som förstördes i en jordbävning på 1400-talet. Efesos ståtar med antikens största amfiteater,
som rymmer 25 000 åskådare. Akustiken i teatern är så bra att ljudet från en enkrona, som släpps
på scenens marmorgolv, hörs över hela teatern. För mig var det som om upploppet i Apostlagärningarna 19:23-40, kom för mina ögon, där Paulus står utanför teatern medan ropen på teatern
dånar: ”Stor är efesiernas Artemis!” Artemistemplet i Efesos, som blev förstört år 401, var ett av
antikens sju underverk. Istället restes kyrkor, vilka idag också är ruiner. Under 1400-talet blev
nämligen Turkiet muslimskt, efter det att kristendomen varit statsreligionen i tusen år. Tider förändras sannerligen, släkten kommer och släkten går, och nu trängs varje dag tusentals turister på
Efesos huvudgata.
Den andra dagens resmål var Pergamon, som ligger åtta mil norr om Izmir. Stadens befästningsverk och tempelplats är placerade högst upp på en kulle. Utsikten är vidunderlig och nedanför kan
man se hur staden breder ut sig. Hur all denna sten kunde släpas uppför denna höga kulle, var något som jag undrade över, då jag blickade ut över den djupa dalen. Vidare tittade vi på de få lämningar som finns av den gamla staden Smyrna i Izmirs centrum.
Efter två dagar av intensiv hetta, och milslångt promenerande bland ruinerna, åkte vi den tredje
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dagen med båt till den grekiska ön Patmos.
Solen sken även denna dag, men ackompan- TURKIET
jerades av en stilla bris. Det var fridfullt Statsskick: Republik
att kryssa mellan alla dessa grekiska öar Yta: 783 562 km2
längs Turkiets kust. Själva resan tog nio Huvudstad: Ankara (ca 4,3 miljoner invånare 2009)
timmar tur och retur, medan vår vistelse, Högsta berg: Ararat (5 166 möh)
på denna pittoreska medelhavsö, bara vara- Längsta flod: Eufrat (2 780 km)
de i två timmar. På ön blev vi guidade till Invånarantal: 73 722 988 (2010)
grottan där det sägs att aposteln Johannes Invånare/km2: 94,1
fick höra ”en stark röst, lik ljudet av en Naturlig befolkningstillväxt: 1,2%
basun...” (Upp.1:10-11). På ön finns ett Språk: Turkiska (90,5%)
ortodoxt munkkloster från 1000-talet. Det Religion: Islam (94%)
kändes verkligen som om vi hade kommit Läs- & skrivkunnighet: 87,4%
BNP/invånare: Ca 80 000 kr (2008)
till världens ände.
Den fjärde dagen åkte vi 17 mil inåt lan- Naturtillgångar: Vattenkraft, krom, koppar, kol, olja,
det. Först gjorde vi en anhalt vid den forna naturgas, bauxit, järnmalm, mangan, bly & zink
staden Kolosse, som idag endast utgörs av Viktigaste exportvaror: Textilier, bomull, tobak & nötter
ett svallande vetefält på en kulle. Därefter Valuta: Turkisk lira
blev det ett stopp i, den av höga berg omgärdade, staden Laodikeia, där ändlösa fält
av meterhöga tistlar bäddar in ruinerna efter detta forna klädesmetropol. Vi for sedan
norrut för att övernatta i det turistexploaterade Pamukkale, där vi fick möjlighet att
vandra på de berömda 60 meter höga och
kritvita klipporna.
Nästa dag var det molnigt, vilket var
skönt efter all brännande sol. Vi besökte då
Filadelfia och Thyatira, som likt Smyrna
bara är några små ruiner mitt i en aktiv stad.
Vid vårt tredje stopp, Sardes, finns det dock
fortfarande ruiner av ett stort gymnasium
och en synagoga. Där stötte vi ihop med
en skock skolelever, som var på skolutflykt.
Dessa tycktes dock mer intresserade av oss
än av ruinerna och det var en märklig känsla
att det var vi som var det mest exotiska. Vi
hade kommit bort från de stora turiststråken
och lokalbefolkningen var nu betydligt lugnare. Försäljarna var inte heller lika påträng- Den svenske turisten lät bli att puckla på sin kamel.
ande och skoputsarna där ryckte inte heller
tag i ens skor för att tvinga på en sina tjänster.
Väl tillbaka i välbekanta Boteå igen, efter en pilgrimsresa bland Mindre Asiens ruiner, påmindes jag om lärdomen att civilisationer föds och går under och att inget på
jorden består. Men Jesus är beständig och
han säger: ”Jag är A och O, den förste och
den siste, begynnelsen och änden.” (Upp.
22:13)
av Benjamin Ronestjärna
Hettan var tryckande i den antika Amfiteatern i Efesos.
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Brunns- och badanstalten i Sånga var ett centrum för societeten under sin glansperiod.

Sånga brunns- och badanstalt
blomstrade en gång i tiden
Människor från när och fjärran vallfärdade till Sånga under 1800-talets andra hälft

D

et låter som en saga, men är faktiskt sant. Sånga har varit brunns- och badanstalt och upplevde under 1800-talet en intensiv blomstringstid. Redan ett par hundra år dessförinnan
var orten känd för sitt hälsobringande och järnhaltiga vatten. Det berättas om de under
som ska ha inträffat med dem som druckit av vattnet. Hälsobrunnen bestod av två källor. Den ena
låg inom själva kyrkogårdsområdet och den andra sydost om kyrkan, nere vid gamla landsvägen.
På 1830-talet köpte ortens dåvarande provinsialläkare, doktor Åkerblom, området. Han lät, med
egna medel, bygga två badhus och tre större byggnader. De senare inrymde societetssal, boningsrum
för läkare och badgäster samt matställe m m. Senare bildades ett bolag och då byggdes hotell och ytterligare byggnader. Själva badinrättningen var omgiven av en vacker tallpark genomkorsad av
slingrande sandgångar.
För gästernas bekvämlighet gick det dagligen fem ångbåtar mellan Härnösand och Sollefteå.
De lade till vid Sånga brygga. Nöjen och förströelser saknades inte. Det fanns utedansbana, kägelbana och en mindre teater. I brunnssalongen hade man tillgång till olika spel, instrument och tidningar.
Sånga brunn vann för varje år allt större förtroende. Badsäsongen sommaren 1875 var extra livlig
med hundratals badgäster. Men ännu i början av 1890-talet var här liv och rörelse.
Det berättas att ett stort antal sjuklingar blev bättre efter att ha druckit vattnet. Det ansågs särskilt effektivt mot reumatisk värk och olika arter av hudutslag. Även svårare sjukdomar botades.
Det fanns ordnings- och nöjesstadgar för badinrättningen. Vid vite av 5 öre förbjöds allt ätande
av ”välling, ost, fläsk, ärter, potatis och annan oskälig föda”. I Sedebalken stadgades 2 öres böter
för knuffande, stötande, puffande, eller trampande på annans liktorn. Klockan 22 skulle gästerna
ligga till sängs annars blev det l0 öres vite. Den som förde oljud efter detta klockslag fick punga ut
med 25 öre. Vidare stod det att ”om en man vill kurtisera har han rätt därtill, men om han går
till annans mö, 12 öre han bikta får”.
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Doktor Åkerblom överlät efter 30
år företaget på sonen Nils. Denne överlät senare allt på Sollefteå bruk och med
åtskilliga andra ådalsbor som delägare.
För aktieägarna blev det inte någon lönande affär så rörelsen avvecklades.
Efter mer än 60 år stängde brunnsanstalten år 1894.
På 1920-talet fanns det planer på
att få till stånd en ny kurort. Av de planerna blev intet trots ett stort intresse
hos kapitalstarka ortsbor.
Hur var det då med vattnets läkan- Så här såg det ut i Sånga på den tiden då det begav sig.
de kraft? Provinsialläkaren i Härnösand, doktor Lundgren, kommenterade det hela med att patienterna nu skötte sig omsorgsfullare och förde ett mer
regelbundet liv. Det hade stor betydelse för hälsan. ”Man får ta uppgifterna med reservation”, sade han och erinrade om H C Andersens saga om fjädern som blev en höna. ”Ty så är nog
ofta förhållandet med de flesta av de
fall som relateras rörande det undergörande Sångavattnet.”
av Kerstin Sjögenbo Vattnet i Sånga brunn ansågs ha undergörande krafter.
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Alla fakta är hämtade från Gustaf Åkerlunds skrift om Sånga brunns- och badanstalt.
Kuriosa: Doktor Åkerblom var farfar till filmregissören Ingmar Bergmans mor Carin Bergman.

Efter doktor Åkerbloms död 1864 förföll tyvärr hälsoinrättningen i Sånga i ganska rask takt.
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Laguppställning för
Botetjyvarna 2010-11
Göran Cederfjärd, Botetjyvarna
Andreas Blomén, Botetjyvarna
Robert Hellborg, Botetjyvarna
Peter Gustavsson, Botetjyvarna
Per Norberg, Perras Änglar
FOTO: JERRY LUNDGREN

Jerry Larsson, Perras Änglar
Mikael Najström, Perras Änglar
Björn Näsman, Real Kramfors
Robert Nyberg, rookie
Staffan Pettersson, rookie
Björn Näsman, Robert Nyberg, Per Norberg, Jerry Larsson,
Andreas Blomén, Mikael Najström och Peter Gustavsson.

Christian Lundgren, rookie

Botetjyvarna gör succé på
idrottsarenorna runt om i länet
Kamratgänget från Boteå har gått från botten till toppen i korpserien i innebandy

F

rån början var vi ett gäng som kände att vi ville börja röra på oss. Därför bokade vi tid för
innebandy en dag i veckan på Kalknäs skola vintern 2008-2009. Strax innan sommaruppehållet fick vi reda på att det spelades en korpserie i Kramfors. Eftersom det fanns ett intresse
i gruppen anmälde vi oss därför till säsongen 09/10. Laget, som döptes till Botetjyvarna, kom att bestå av Göran Cederfjärd, Andreas Blomén, Sara Blomén, Robert Hellborg, Peter Gustavsson,
Fredrik Åslund, Emil Assergård och Thomas Sundberg. Oturligt nog ådrog sig Thomas en knäskada
efter bara två matcher och blev dessvärre borta resten av säsongen.
Vi kom till första matchen, i Ådalshallen, med ett bra självförtroende och med höga förväntningar. Verkligheten visade sig dock vara en helt annan, motståndarna drog nämligen fullständigt
undan mattan för oss redan i matchinledningen. Slutresultatet 2-11 talade sitt tydliga språk. På samma sätt fortsatte även den tunga höstsäsongen, med den ena förlusten efter den andra, i ett enda
mörker. För varje match blev det allt tydligare att vår enda chans, till att hålla nere siffrorna, var
att spela väldigt defensivt och kanske göra en och annan kontring. Tack vare ett allt mer övertygande
försvarsspel, och en storspelande målvakt i form av Sara Blomén, så kom vi allt närmare att knipa
en första poäng. Och det var det som fick oss att fortsätta kämpa match efter match. Säsongen slutade med att vi, av 28 spelade matcher, lyckades tjyva åt oss två vinster (en av vinsterna var på WO)
och två oavgjorda. Vi slutade på sista plats och det var väl ingen som trott att vi skulle lämna den heller.
Efter denna positiva avslutning av säsongen anmälde vi ett lag även till årets serie. Under föregående år hade våra motståndare förundrats över vår optimism, vårt engagemang och glada humör i laget. Så inför denna säsong visade det sig att ett antal spelare från andra lag istället ville spela med oss. Vi lever nu, med råge, sannerligen upp till namnet Botetjyvarna, eftersom vi till och med
har tjyvat åt oss fem elitspelare, som tidigare säsonger legat högt upp i poängligan.
Denna säsong har vi gått från kalkon till kanon, då vi med tre omgångar kvar placerar oss på en
hedrande andra plats i tabellen och med Andreas Blomén som 2:a i poängligan, med totalt 46 fullträffar.
av Andreas Blomén & Robert Hellborg
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Boteåbygdens föreningsliv erbjuder både gemenskap och livskvalitet för de boende i området.

Boteåbygden härbärgerar många
olika typer av ideella föreningar
De boende i Boteåbygden satsar mycket tid och kraft på ideell verksamhet

B

oteå har en mängd föreningar som bedriver verksamhet som borde passa de flesta. Eftersom det var ett tag sedan Botebladet presenterade en föreningslista, och eftersom det
finns en hel del nyinflyttade i bygden, var det hög tid att åter göra det. Det är Märith Löfgren, Boteåparlamentets ständige sekreterare, som har gjort ett enormt arbete med att samla in information från de olika föreningarna i bygden. Skulle Er förening, mot all förmodan, dock saknas
i uppräkningen, så är Ni välkomna att maila Era uppgifter till botebladet@botea.se, så kommer
de istället med i nästa nummer.
av Rolf Ronestjärna
.

Boteåparlamentet

Boteå Skoterklubb

Kontaktuppgifter:
Pia Hedberg, 0620-320 44, 070-606 70 68 &
Märith Löfgren, 0612-601 80
parlamentet@botea.se
Föreningens inriktning: Att företräda bygden
och ta tillvara dess intressen, samt att bevaka bygdens intressen på kommunal- läns- och riksplan.
Vänder sig till: Alla som är över 17 år är välkomna att ställa upp i valet till Parlamentet. Valet
är ett personval där alla som är över 15 år och
bor i Boteå får rösta. Även de som inte är med i
Parlamentet kan vara med i någon av dess arbetsgrupper, t ex Butiksrådet.
Tid & plats för aktiviteter som är regelbundna:
Möte sista söndagen varje månad kl 16 på Bettans Konferenscenter i Stöndar (inga möten i juni,
juli och december). Byating sista söndagen i oktober. Det finns även andra återkommande aktiviteter, som t ex Kakfrossa.

Kontaktuppgifter:
Per-Åke Göransson, 070-675 03 05 &
Andreas Blomén, 076-839 59 73
Föreningens inriktning: Snöskoteråkande i bygden. Försöker att hålla uppe farbara leder, bygga
vindskydd. Samarbetar med andra föreningar om
det skulle behövas vid en del aktiviteter.
Vänder sig till: Alla som älskar att åka snöskoter,
men även alla andra som vill komma till föreningens aktiviteter.
Tid & plats för aktiviteter som är regelbundna:
Anordnar en skoterträff vid Stor Tannsjön i början av mars varje år. I slutet av mars brukar det
hållas en familjedag vid Offertjärn. Båda träffarna innehåller olika aktiviteter, t ex tipspromenad,
yxkastning, skotertävling, lotterier, tolkning på
skidor m m.
Medlemsavgift: 100 kr/person eller 150 kr/familj.
29

Sånga-Överlännäs Hembygds- Bibliotekets vänner i Boteå
Kontaktuppgifter:
förening
Kontaktuppgifter:
Pia Hedberg, 0620-320 44, 070-606 70 68
Föreningens inriktning: Ha en fungerande hembygdsgård med aktiviteter, t ex utställningar, servering, Hembygdens Dag, spelmansstämma, andra musik- & sångframträdanden och berättaraftnar.
Vänder sig till: Alla åldrar.
Tid & plats för aktiviteter som är regelbundna:
Öppet varje lördag och söndag mellan kl 11 och
16 från helgen efter midsommar till mitten av
augusti. Hembygdsgården är Ångermanlandsgården i Para.
Medlemsavgift: 80 kr/person.

Björkådalens IF
Kontaktuppgifter:
Per Häggblad, 0620-330 58 &
Ulla Norenius, 0620-330 11

Pia Hedberg, 0620-320 44, 070-606 70 68 &
Laila Lindholm, 0612-602 48
biblioteket@botea.se
Föreningens inriktning: Att bevara biblioteket
kvar i bygden så att alla ska ha möjlighet att låna
böcker där de bor. Ordnar även träffar och författaraftnar.
Vänder sig till: Alla åldrar.
Tid & plats för aktiviteter som är regelbundna:
Öppet varje tisdag mellan kl 14 och 20 på Björkå
kontor. Återlämning av böcker kan ske närhelst
det är någon där och det är öppet.
Medlemsavgift: 50 kr/vuxen, 25 kr/barn, 125 kr familj.

Björkå PRO
Kontaktuppgifter:
Pia Hedberg, 0620-320 44, 070-606 70 68

Föreningens inriktning: Olika aktiviteter för
pensionärer, t ex utflykter, kurser & föreläsningar.
Föreningens inriktning: Skidåkning, gymnastik Vänder sig till: Pensionärer i bygden.
Tid & plats för aktiviteter som är regelbundna:
och fotboll.
Träffas i Sånga församlingshem kl 12.30 tredje
Vänder sig till: Alla åldrar.
Tid & plats för aktiviteter som är regelbundna: torsdagen varje månad utom i juni och juli.
Gymnastikpass varje måndag kl 18.30 på Rixdan Medlemsavgift: 175 kr/person.
i Björkåbruk. Det kan även förekomma gymnastikpass i Björksjöns Folkets Hus.
Undroms IF
Medlemsavgift: 100 kr/vuxen, 50 kr/barn, 150 kr/familj. Kontaktuppgifter:
Fotboll: Mikael Holmsten, 0612-600 80
Kulturföreningen Botaton
Ungdomsfotboll: Björn Arkad, 0612-502 12
Kontaktuppgifter:
Skidor: P-O Fahlén, 0612-605 50
Catarina Edén, 070-927 81 27
Gymnastik för barn födda 2004-2006: Kristina
Strand, 0612-600 88
Föreningens inriktning: Kultur för alla åldrar.
Vänder sig till: Alla kulturintresserade i Bote- Gymnastik för vuxna: Cecilia Sundström,
bygden med omnejd.
073-066 04 04
Tid & plats för aktiviteter som är regelbundna:
Teater för barn i klass 3-6 torsdagar kl 17.30. Spinning, stavgång & fritidsgård: Lollo WallAlla kan tralla, sång för vuxna ungefär varannan blom, 0612-604 63, 070-364 26 39
måndag kl 18.
Föreningens inriktning: Att bedriva idrottslig
Medlemsavgift: 120 kr/vuxen, 80 kr/barn.
verksamhet som först och främst riktar sig mot
barn och ungdomar.
Björkå Samhällsförening
Vänder sig till: Alla åldrar.
Kontaktuppgifter:
Tid & plats för aktiviteter som är regelbundna:
Annica Svensson, 0620-320 65
Bohedsvallen: Fotboll
Kalknäs skola och gymnastiksal: Onsdagar kl 18
Föreningens inriktning: Att bevara förenings- är det gymnastik för barn födda 2004-2006 och
huset Rixdan och fylla det med aktiviteter.
för vuxna kl 19. Fritidsgård på fredagskvällar.
Vänder sig till: Alla i Björkåbruk med omnejd. Sunnersta Folkets Hus: Spinning söndag, tisdag,
Aktiviteter för traktens ungdomar, t ex pingis.
onsdag och torsdag.
Tid & plats för aktiviteter som är regelbundna: Elljusspår vid Kalknäs skola: Skidor.
Majbrasa. Middag i oktober och småviltsjakt för Medlemsavgift: 100 kr/vuxen, 50 kr/barn, 200 kr/familj.
de som bor i byn.
För aktiviteter tillkommer en terminsavgift, oftast
Medlemsavgift: 75 kr/vuxen, 125 kr/familj.
rör det sig om 150 kronor per termin.
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Högforsåns Intresseförening

Boteå Fiskevårdsområde

Kontaktuppgifter:
Stefan Andersson, 0612-604 45

Kontaktuppgifter:
Lennart Bergström, 0612-603 97
Föreningens inriktning: Sportfiske. Den prakFöreningens inriktning: Fiske.
tiska driften av fiskevårdsområdet är utarrendeTid & plats för aktiviteter som är regelbundna: rat till Högforsåns Intresseförening.
Information om fiskeområdet finns på
Vänder sig till: Fiskerättsägare inom ett visst avwww.faxalvdalen.com/fiske/
gränsat geografiskt område i Boteå/Överlännäs.
Botea%2029/Botea.karta.htm
Fiskekort kan köpas hos Handlar´n i Undrom.
Björkåns fiskeförening
Vänder sig till: Alla åldrar.
Kontaktuppgifter:
Mikael Berg, 0620-303 01
Björkåbruks Jaktskytteklubb Föreningens inriktning: Fiske.
Kontaktuppgifter:
Tid & plats för aktiviteter som är regelbundna:
Jörgen Wikner, 0620-330 11
Information om fiskeområdet finns på
www.faxalvdalen.com/fiske/Bjorka%206/
Föreningens inriktning: Jaktskytte.
Bjorka.karta.htm
Vänder sig till: Alla som vill övningsskjuta inför Fiskekort kan köpas bl a i kortautomat i Björkå.
jakten.
Vänder sig till: Alla åldrar.
Tid & plats för aktiviteter som är regelbundna:
Övning inför jaktstart sker på jaktskyttebanan i Filadelfiaförsamlingen
Björkåbruk.
Kontaktuppgifter:
Bo Höglund, 0612-600 48

Boteå Hembygdskommitté
Kontaktuppgifter:
Inga Bodin, 0612-603 45

Aktivitet: Innebandy för låg- och mellanstadieelever.
Tid & plats för aktiviteter som är regelbundna:
Föreningens inriktning: Information om bygden. Måndagar 18.00-19.15 i Kalknäs gymnastiksal.
Har gett ut Boteåalmanackan i 14 år.
Vänder sig till: Hela bygden.
Boteå Båt & Bad
Tid & plats för aktiviteter som är regelbundna: Kontaktuppgifter:
Medverkar vid arrangemanget Sommarsöndag en Ulf Lhådö, 070-587 43 56
gång per år vid Boteå kyrka.
Föreningens inriktning: Skötsel & bevarande av
Körverksamhet i Boteå Sockenstuga badplatsen i Undrom + uthyrning av båtplatser.
Kontaktuppgifter:
Vänder sig till: Hela bygden.
Eva Rosell, 070-230 81 64
Medlemsavgift: 100 kr/person, 150 kr/familj.
Föreningens inriktning: Körsång.
Vänder sig till: Alla åldrar.
Tid & plats för aktiviteter som är regelbundna:
Boteå Sockenstuga vid Boteå kyrka: Barnkören
Tutti-Frutti och pysselhörna onsdagar kl 17.30.
Boteåkören onsdagar kl 19. Nonstop kören för
daglediga torsdagar kl 10.

Boteå Filmstudio
Kontaktuppgifter:
Åsa Fredriksson, 0612-605 89
Föreningens inriktning: Visa kvalitetsfilm.
Vänder sig till: Alla som tycker om film.
Tid & plats för aktiviteter som är regelbundna:
Varannan måndag på Sunnersta Folkets Hus med
början i september. Sex filmer visas på hösten
och sex stycken på våren.
Medlemsavgift: 180 kr/termin.

Sunnersta Folketshusförening
Kontaktuppgifter:
Rolf Ronestjärna (vaktmästare), 070-547 45 42
info@ronestar.nu
Föreningens inriktning: Uthyrning av fest- och
samlingslokal.
Vänder sig till: Hela bygden.
Andelsförening: 100 kr/person.

Boteå-Styrnäs LRF
Kontaktuppgifter:
Eskil Åslund, 070-268 11 28
Föreningens inriktning: Landsbygdsfrågor.
Vänder sig till: Alla som bor på landsbygden.
Tid & plats för aktiviteter som är regelbundna:
Café, möten och andra aktiviteter varje månad.
Medlemsavgift: Beror på hur aktiv medlemmen
är som jord- och skogsbrukare.
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GRRR!!!
På min promenad i ett helt fantastiskt vinterlandskap med gnistrande snö,
solsken och hög och klar luft möter jag Gubben, ilsken som en nyväckt
björn med tandvärk och nageltrång.
AG: Jaha, här har vi tidningsmurveln nu igen, glad som en spelorre i vanlig
ordning. Att han aldrig lär sej. BB: Är något på tok? AG: Är något på
tok, säger han. Är något i sin ordning längre, säger jag. Vägen är som
vanligt inte plogad och snön ligger meterdjup på taken och kylan håller på att ta kål på både folk och fä och den som till äventyrs överlever
detta kommer elbolagen att pungslå ända in på ryggbenet.
BB: Nja, att man försöker vänja oss av med vägunderhållet, det har
vi väl insett lite till mans nu. AG: Det var precis på spiken det, redaktörn. Numer tävlar man om att ploga
så dåligt som möjligt och jag kommer inte ihåg när jag såg en vägskrapa senast. Men det är bara att inse att
inget någonsin blir så dåligt att det inte kan göras ännu sämre. BB: Det blir till att köpa fyrhjulsdrivet eller
stanna hemma då. AG: Bah! Den dagen jag måste välja bil efter väglaget, den dagen emigrerar jag. BB: Hm,
ja det är en idé. Spanien kanske? Tjugo grader varmt och ett glas Sangria. AG: Jojo, han tänker bara på
nöjen och förlustelser. Skänk en tanke till handelsbalansen och privatekonomin istället! BB: Håhåjaja, det
blir väl till att stanna hemma då. AG: Stanna hemma ja, det vete tusan om man ens törs göra det längre.
Bäst som det är rasar väl taket in för all snö. BB: Det tror jag inte. Har han inte ett gediget gammalt timmerhus? AG: Jo, det förstås. Det byggdes långt innan byggfusk blev så populärt som det är idag. Då det inte fanns några avslöjande tv-program att kråma sej i. På den tiden man satte en ära i att bygga så att det
höll. Numer databeräknar man för att kunna bygga så svagt som möjligt. Hujedamej! BB: Och inte ska ni
deppa för snön heller, den är vit och fin och vintervyerna är helt fantastiska. Och om några månader är den
förresten borta. AG: Och kylan med hoppas jag. Det är så in i bänken kallt att Hubert inte törs gå ut längre.
Han fryser svansen av sej. I stället ligger han inne och trycker värre än en gammal katt. Och så varnar man
för global uppvärmning och växthuseffekt! Jag har fullt upp med lokal uppvärmning och elementeffekt jag.
BB: Jo, nu visar det sej om värmesystemen är rätt dimensionerade eller inte. AG: Ja, och om betalningssystemen är hållbara. Elpriserna skenar värre än vettskrämda hästar. BB: Har ni problem med värmen i huset kan ni ju alltid tilläggsisolera! Det brukar vara en bra idé. AG: Nej, men jag har god lust att tilläggsprotestera. Hahaha! BB: Då kanske ni kan hitta likasinnade på Facebook. Där finns upprop mot höga elpriser.
AG: Vad i friden yrar han om nu då? Fäjsbokk?? Vad är det? BB: En mötesplats på internet. Har ni inte
hört talas om det? AG: Internet! Fy för den lede. Datorer är ett värre plågoris än digerdöden. Hur vuxna människor kan ägna sej åt dylikt är för mej en gåta. Gallimatias, det är vad det är. BB: Säg inte det. Där kan
man komma i kontakt med människor från hela världen och Facebook har till och med spelat en roll i omvälvningarna i både Tunisien och Egypten. AG: Håhå, det var värst vad han prisar tekniken. Digitala revolutioner minsann, ja, vad ska det bli härnäst? Nehej redaktörn, mej övertygar han inte. Ett otyg, det är vad
det är. Ungdomens fördärv och början till världens undergång om han frågar mej…
Där beslöt jag att fortsätta min stilla promenad, medan Gubbens spådomar och olycksaliga förutsägelser
fortsatte att eka över nejden.

Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

INGEN DUM
IDÉ MED HÄLSOVATTEN...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
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MEN DET
LEVANDE VATTNET
TOPPAR NOG
DET!!!

SVÅRIGHETSGRAD 1 AV 5

Foto: www.ronestar.nu
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av Erik Hoppe

RÄTT LÖSNING TILL DETTA KRYSS FINNER DU PÅ SIDAN 35
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VAL TILL BOTEÅPARLAMENTET
Vid följande platser går det att rösta:
- Vid Valborgsmässoelden i Björkå lördagen
den 30/4 (se separat annons)
- Vid Handlar´n fredagen den 29/4 kl 16-19
och lördagen den 30/4 kl.10-15

Tannsjöträffen
Var: Stortannsjön vid dammen
I
När: Lördagen den 12/3 kl 11
Aktiviteter: Yxkastning, tipspromenad, lotteri, åka
i en gummiring efter skoter
Försäljning av: Hamburgare, dricka, kaffe & kaka
Information: Medlemskort finns att köpa hos HandI
lar´n i Undrom. 150 kr för familj & 100 kr för enskild.
Eller sätt in pengar på bankgiro 5806-3165. Skriv
namn, så skickar vi medlemskort.

- Mer info på sidan 19 i detta nummer av Botebladet -
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Hör av Dig ti hjälp med Din d
ll mig! Jag fix
a r!?
ar det meto
sta.
I Jakob Ronestjä
rna, 073-80
5 25 24
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Årsmöte

I

I

I
Startavgift 20 kr (0-100 år, därefter gratis)
Fika- & korvförsäljning
Samtliga barndeltagare får pris
Alla är välkomna att komma
och heja på, fika och umgås!
Vid frågor ring Gun Åslund, 070-268 11 27
Arrangör: LRF & Skoterklubben

I

I
I

Alla intresserade hälsas välkomna!
- Fika serveras -

I

I
II

I

I

I

Eftermiddagstrav
I

I

SÖNDAGEN DEN 3/4
KL 15 på KALKNÄS SKOLA
I

Välkommen att, vid behov, hyra lokalen
Vaktmästaren når Du på 070-547 45 42

Tisdagen den 3 maj
I

I

Års- & administrationsmöte för Sunnersta Folketshusförening
n!
Söndagen denI 27/3 kl 13 i Sunnersta Folkets Hus
Välkomme

I
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I

I

Arrangör: Björkå
Samhällsförening

- Vi bjuder på fika Arrangör:
Boteå-Styrnäs LRF-förening I
I

I

Anmälan sker på plats kl 11
& därefter sker masstart kl 12

Torsdagen den 31/3 kl 19
i Församlingsgården i Styrnäs

I

vid Kalknäs skola
Söndagen den 13 mars

Välkommen till informationsmöte
för nya och gamla medlemmar

I

TILL VALBORGSMÄSSOFIRANDE
30/4 kl 19 på Rixdan
i Björkåbruk
¤ KORV- & HAMBURGERFÖRSÄLJNING ¤ LOTTERI
¤ SÅNGUPPTRÄDANDE AV
FAMILJEN RONESTJÄRNA
¤ BRASA & FYRVERKERI
¤ VAL TILL PARLAMENTET

+ Stor-Hasan (6-7 km) + Lill-Hasan (2,5 km)

I

Varför ska man vara med i LRF?

VÄLKOMMEN

Årets vinterevenemang

I

I

I

I

Söndagen den 3/4 kl 11
i Björkå kontor
Årsmötesförhandlingar - Vi bjuder på fika I
I

I

Årsmöte
I

Var: Postens gamla lokaler i Undrom (Träffpunkten)
När: Söndagen den 27/3 kl 18
Välkommen!
För mer information ring 0612-602 02 eller
070- 675 03 05 Per-Åke
I

I

I

Hyra 50 kr/bord I

Välkommen på loppis i
Sunnersta Folkets Hus
lördagen 26/3 kl 11-15
Anmälan till Laila Lindholm, 070-636 61 04
eller Kristina Strand, 070-643 84 71
I
Fikaförsäljning I
(Anmäl
gärna
innan
den
21/3)
I

Altins Cup 15-17/4

I

Pelika Trading
Däck

I

I

I

I
I

II

I

Thomas Eklund ,
070-346 06 88
Martin Hellgren,
070-497 48 72

I

Tidigare utgåvor av

I

till salu för 10 kr/st
0612-601 23 eller
botebladet@botea.se

I

I

I

+ Herrlag & ungdomsfotboll + Längdskidåkning
+ Fritidsgård + Stavgång + Spinning
Medlemsförmån hos Hårlooken i Björkå
& PM:s Sportartiklar i Nyland
Medlemskort:
Medlemskortförsäljning:
Familj 200 kr, vuxen 100 kr,
Mikael Holmsten, 0612-600 80
barn upp till 16 år 50 kr
Lollo Wallblom, 0612-604 63
Bankgiro 5458-5492
Anders Bodin, 0612-603 33

I Hemsida: http://www.klubben.se/undromsif

I

I

UNDROMS IF

I

Botebladet
I

I

I

I

Kari Gustafsson
0612-604 20
070-604 20 77
I

I

Hör av Dig om Du, på något sätt, iakttar något
misstänkt! Det behövs även personer som
kan tänka sig att hjälpa till och patrullera.
Patrulleringsbilen har en lampa på taket,
med vitt sken framåt och rött sken bakåt.

I

I

I

I

I
I

I

Stöd brottsbekämpningen genom att bli medlem i föreningen!
Medlemsavgiften 200 kr betalas in på bankgiro 719-4632.

I

I

I

Telefonnummer & mail till Byavakten:
073-845 65 01 - byavakten@botea.se

I

Det finns lediga cyklar tisdag & torsdag kl 18
Lollo Wallblom 070-364 26 39

I

I

SPINNING I SUNNERSTA FOLKETS HUS

Låt oss gemensamt ta ett rejält krafttag
mot de tjuvar som huserar i vår bygd!

I

www.pelikatrading.se
I

Enkel fiskgratäng
(4 portioner)

500 gr torsk eller liknande fisk
3-4 dl grädde
1 burk skivade champinjoner utan spad
Kaviar (Kalles, Svennes eller liknande)
1.) Tina fisken och skär den i portionsbitar.
2.) Låt fisken sjuda på svag värme i stekBotebladets 21:a recept är en fiskrätt.
pannan några minuter på varje sida.
Receptet är inlämnat av Ellen Jonsson
Salta och krydda med citronpeppar.
i Undrom.
3.) Placera fisken i en smord ugnsform. Samtliga ingredienser lär finnas att
4.) Strö över champinjonerna.
köpa hos Handlar´n. Lycka till och smaklig måltid! P.S. Välkommen att bidra med
5.) Vispa grädden halvtjock och rör i
ett eget recept!
kaviaren till lagom smak.
6.) Gratinera i ugn 200-225°C tills gratängen får en fin färg.
Servera tillsammans med förslagsvis kokt potatis.

ENKEL
FISKGRATÄNG
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FÖRENINGSBREV

Från tretton konfirmander till kyrkoherde

T

retton stycken förväntansfulla konfirmander satt en lördag hösten
1994 på övervåningen i Boteå sockenstuga och väntade på den nya
prästen. Den nya prästen, det var jag, nyss fyllda 25 år och prästvigd på försommaren. Jag hade blivit placerad som pastorsadjunkt i Sollefteå,
men fick nu rycka in och ha konfirmandundervisningen i Boteå, då kyrkoherde
Gunilla Fluur blev sjukskriven. Jag måste säga att jag fick en väldigt bra
start i min prästgärning, mycket p g a Boteås fina konfirmander. Jag trivdes
så bra i Boteå att när Gunilla sen blev barnledig, så vikarierade jag för henne
ett år. Häromdagen blev jag varmt påmind om den turné jag gjorde i Boteå,
då jag ville ge alla bönder en personlig inbjudan till en skördemässa i Boteå
kyrka och for omkring i höstmörkret i min gamla Saab V4. För mörkt var det
och inte så lätt att hitta alla byarna med de konstiga namnen; Törsta, Grillom,
Stöndar och Kalknäs.
Efter snart 17 års tjänstgöring i pastoratet så känns byanamnen väl igen
och förknippas med de möten med församlingsbor som ägt rum där, allt från
födelsedagsuppvaktningar till sorgesamtal inför begravning. Möten med dessa
människor blir möten med bygden och man lär sakta, men säkert, känna varandra och en vänskap växer fram.
Jag sätter ett oerhört stort värde på alla de möten som ägt rum, men
också på de möten som ligger framför oss. Allt från enskilda samtal, över en
kopp kaffe, till Öresmöten i sockenstugan, möten i glädje och sorg, i livets
medgång och i livets uppförsbackar. Det är ett fint uppdrag att som präst få
dela era liv. Det berikar.
Jag har haft den förmånen länge och hoppas på ännu många år därtill och
nu dessutom som er nya kyrkoherde! Ett uppdrag som jag med glädje åtagit
mig och jag ser mycket fram emot att få dela livet med Boteåbygden,
att få dela livet med er.
Varma hälsningar

Charlotte Odelberg, kyrkoherde
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