
Boteåborna vill ha
kvar Handlar´n

Butiken är livsnödvändig för
bygdens överlevnad. SIDAN 4

Kommunpolitiker
besökte Boteå

Bl a Elisabeth Lassen förärade
Boteå med ett besök. SIDAN 7
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Stefan Löfven är en av Botebladets
trogna prenumeranter. Förra som-
maren bidrog han med en text för
tidningens Gästboken. Den finns att
läsa på www.botea.se.
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Stefan Löfven växte upp i Sunnersta under 1960-
och 70-talet. I slutet av januari valdes han till ny par-
tiledare för det Socialdemokratiska Arbetarpartiet.
Botebladet önskar lycka till i den nya uppgiften! SIDAN 3

På spåret med Und-
roms IF:s skidsektion

Olika generationer samsas inom
UIF:s skidsektion. SIDAN 12
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Övrigt innehåll: Sidan

SIDAN 10
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NÄSTA BOTEBLAD
fredagen den 25/5 2012
Notera detta datum

i Din planering!

PRESSTOPP

Kontakta gärna oss i redaktionen:
Rolf Ronestjärna  0612-601 23
Erik Sundberg  0612-603 05
Irén Freijs  073-806 43 04

Välkommen att ta del av ännu ett
 fullmatat nummer av Botebladet,  Bo-

           teås egen tidning! Som vanligt vill
jag rikta ett stort tack till alla Er som på
olika sätt bidragit till tidningens innehåll,
antingen via reportage eller annat!
   Än en gång sitter jag med en färdig tid-
ning framför mig på dataskärmen. Hur
gick det egentligen till!? Ja, jag nämnde
om det i förra numret och jag kan, än en
gång, bara skaka på huvudet av förvåning
och givetvis tacksamhet. Det är mäktigt!
Det finns dessutom redan fyra artikelupp-
slag inför nästa nummer...
   Det är också jättekul att det ständigt
finns så mycket positiva saker och hän-
delser i bygden att lyfta fram. Jag är bomb-
säker på att vår bygd är unik i det avse-
endet. Det verkar inte finnas någon hejd
på idérikedomen och engagemanget. Titta
bara på Anslagstavlan i detta nummer! Det
var sannerligen ett pusselgöra ända in över
mållinjen. Fortsätt därför att annonsera
och gör det i god tid, eftersom det avsevärt
förenklar arbetet för undertecknad. Ta även
vara på möjligheten att annonsera Ditt
arrangemang på Parlamentets hemsida på
www.botea.se!
    Nästa nummer av Botebladet kommer
ut vecka 22-23 och sträcker sig augusti
månad ut.
   Ha en riktigt skön vår och väl mött på
alla de trevliga och intressanta satsningar
som bygden har att erbjuda! Den här våren
är, som Du kan se på sidorna 34-35, full-
späckad med intressanta arrangemang.
Dessutom toppas ju det hela med den s k
Boteåfestivalen i juli. Det ska bli kul!
   Bilden nedan visar hur Botebladet såg
ut för exakt tio år sedan. Gamla nummer
finns till försäljning!

Per-Åke Göransson, Golva

 

Rolf Ronestjärna, chefredaktör

J ag föddes 1958 i Dorotea, Lapplands sydport. Där bodde jag
       och min mamma Eva-Lis tills jag blev sex år. Hon fick sedan jobb
        på Konsum i Björkå och flyttlasset gick dit. Det var mina första
år i bygden kring Boteå.
    Efter några år flyttade vi till Alnö, Sundsvall. Därefter flyttade
mamma till Stockholm för ett jobb och jag drog hem till byn istället
för att åka till storstan. Jag fick bo hos några bekanta, Oskar &
Edith Holmsten i Offer, tills även mamma flyttade tillbaka från
Stockholm. Här började mitt liv som Boteåbo.
    När skolgången var avklarad, utbildade jag mig till bilmekaniker.
Det har jag fått stor användning av i mitt liv, eftersom jag är intres-
serad av det mesta med motorer. Jag fick därefter fast tjänst på
posten i Undrom och jobbade sedan som postis på olika orter. Från
2002 har jag jobbat på Altins Trafik, där jag fortfarande är kvar
och trivs väldigt bra.
    1980 träffade jag min underbara fru Maria och vi flyttade ihop
i Offer. Där bodde vi några år innan vi flyttade till huset i Golva,
där vi fortfarande bor. Vi har två barn tillsammans, Jonas och The-
rese.
    En rolig episod i mitt liv var när vi fick en häst i förlovningspresent
(ja, ni läste rätt) av Rudolf & Grethel Altin, Marias mamma och pap-
pa. Hästen, Peria Rodney, var född på Norges nationaldag 1981 och
kanske var det därför hon blev så bra!? Det började med att vi föd-
de upp henne hos Valfrid & Anna-Stina Asplund i Högfors. Där körde
vi in och tränade henne till hennes första start som 3-åring. Jag
hade själv tagit körlicens, för att köra loppen själv, och minns den
första starten på Dannero väldigt väl. Jag trodde inte att jag hade
så mycket att köra med, därför valde jag fel väg på upploppet. Om
jag hade valt en annan väg, hade jag nog haft chans att vinna loppet.
Efter den första starten flyttade vi hästen till Rudolf och Stall
Hammarbacken. Tredje starten gick lite bättre, det var också på
Dannero, och denna gången vann vi. Jag körde själv och på upploppet
låg vi en bit bakom Mr Vibb, Rune Altins häst, som ledde loppet.
När det var 100 meter kvar kom vi ikapp och svävade förbi. Som 3-
åring vann hon ett STC-lopp på Bergsåker. Då körde Åke Johansson,
vilket han kom att göra många år framöver. När hon var fyra år
blev hon 3:a i Norrlands Grand Prix, där Big Spender vann. Hon
vann flera större lopp, bl a ett på Gävletravet i ett V65-lopp (nuti-
dens V75). Det loppet minns jag väldigt väl. Syrrans pappa Bosse
bodde i Gävle och var på banan. Han kom in i stallet före start och
frågade om Peria hade chans att vinna loppet. Jag svarade att om
hon fick en vilsam löpning kunde hon vinna. Hon vann till 31 gånger
pengarna! Efter loppet kom Bosse in i stallet och stack åt mig en
tusing och jag frågade varför. Det visade sig att han hade spelat
1 000 kr på vinnare och han vann således 31 000 kr. Peria tävlade
flitigt i hela sitt liv, startade 166 gånger, vann 21 lopp, var 2:a 24
ggr och 3:a 19 ggr. Jag har haft många roliga stunder med den häs-
ten och det är ett minne för livet.
    Nuförtiden handlar det mest om bowling i
Sollefteå, där jag spelar i ett division 1 lag.
Jag sitter även som ordförande i Boteå Sko-
terklubb. Jag åker likaså gärna till mammas
stuga i Borgafjäll, där det blir fiske och sko-
teråkning. Jag jobbar också som bandomare
på Dannero.
    Nu går vi mot ljusare tider! Vi ses där ute
någonstans, kanske i skoterspåret!

En del av mitt liv som Boteåbo
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Carin Jämtin kunde glatt presentera Stefan Löfven som Socialdemokraternas nye partiledare.

Sunnerstapojken Stefan Löf-
ven ny ledare för Sossarna
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Boteå hamnade oväntat i blickpunkten av det politiska skeendet i Sverige

Fredagen den 27:e januari 2012 var på många sätt en historisk dag, inte bara inom den svenska
             inrikespolitiken, utan framförallt för Boteå. Det var nämligen den dag som bygden fick sin
           allra första partiledare. Och även om vissa kanske rycker på axlarna och säger ”so what -
än sen!?”, så har detta faktum för alltid satt Boteå, och allrahelst Sunnersta, på Sveriges politiska
karta, även om nu mindre bemedlade journalister på sistone har envisats med att vilja placera Sun-
nersta i Örnsköldsviks kommun. Trots allt är detta ändå något unikt som har hänt bygden, oavsett
vad man själv har för politisk syn eller tillhörighet. Förhoppningsvis kan det kanske också komma
att ge positiva ringar på vattnet för bygden i framtiden.
     Tillåt mig att vara lite personlig. Tillfälligheter har under åren
gett undertecknad två upplevelser och erfarenheter av Socialdemo-
kratiska partiledare. Den första händelsen ägde rum någonstans i
mitten av 1980-talet, då den blivande statsministern Göran Persson
fortfarande var kommunalråd i Katrineholm. Varje lördag var vi
ett gäng ungdomar som tillsammans brukade spela volleyboll i en
gymnastiksal. Vid ett tillfälle var det någon av oss som råkade ha
sina barn med sig. Som det kan vara, så rumlade dessa om rejält i
omklädningsrummet innan. Före oss var det några som spelade
badminton och de kunde givetvis inte undgå att höra de högljudda
barnen. När dessa sedan kom ut i omklädningsrummet, efter avslu-
tat spel, fick en av dem syn på en toalettdörr, som blivit sönderspar-
kad vid ett tidigare tillfälle, och drog genast slutsatsen att skadan
var ett resultat av det nyss pågående rumlandet, med en kraftig ut-
skällning som följd. Det hela kanske inte är någon större merit att
sätta på sitt CV, men samtidigt är det lite småkul att faktiskt ha blivit utskälld av Göran Persson.
Till hans försvar bör dock tilläggas att han i alla fall skämdes efteråt och även bad om ursäkt. Dess-
utom har ju preskriptionstiden sedan länge gått ut för detta.
     Den andra händelsen ägde rum sommaren 2010, i samband med att jag var uppe i Sunnersta
Folkets Hus och donade. Plötsligt dök det upp en främmande man och vi började samtala om ditt
och datt; vilka vi själva var etc. Personen ifråga gav ett mycket samlat och trevligt intryck och det
framkom att han var en bygdens son. Jag tog givetvis chansen och frågade om han, om möjligt, kun-
de tänka sig att skriva något för Botebladets Gästboken. Stefan Löfven tackade ja (se www.botea.se).
                                                                                                                        av Rolf Ronestjärna

Socialdemokraternas nye ledare.
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Butiksägaren Liselotte Schöllin sitter i kassan och expedierar två shoppande Boteåbor.

Handlar´n i Undrom betyder
jättemycket för hela bygden
Bybornas köptrohet behöver stärkas för att bygden ska kunna få behålla butiken

Handlar´n i Undrom är en liten butik med brett sortiment av bra basvaror och många olika
               tjänster. Man satsar även på lokalproducerade produkter, som ägg i lösvikt, kött från Ram-
              sele och grönsaker från Hildas Trädgård. När Riks 90 byggdes om fick fiskbilen åka vä-
gen förbi Handlar´n, vilket medförde att vi nu även har tillgång till färsk fisk på tisdagar.
     Handlar´n är en mötesplats där vi, alla dagar under året, kan samlas runt tv-monitorerna för att
spela på hästar eller bara titta in för att prata en stund. Affären har bra öppettider, årets alla dagar,
utom juldagen. För det mesta är åtminstone någon av butiksägarna Liselotte och Dan Schöllin i affä-
ren, för att hjälpa sina kunder på bästa sätt. Om det är någon vara man söker, som inte finns i buti-
ken, kan man fråga dem, så ser de till att skaffa hem den snarast. Service och bra bemötande är
nämligen viktigt när kunderna i huvudsak består av det begränsade antal personer som bor i bygden.
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Marie-Louise Andersson, Kalk-
näs: - Allt! Bygden lever inte
utan en affär! Det blir dyr mjölk
om man ska åka till stan bara
för att köpa den!

Simon Hansen, Undrom:
- Det är en bra butik, som har
det mesta!

Elin Sundberg, Kalknäs:
- Allt! Både som affär och som
mötesplats! Tänk att behöva åka
till stan bara för att köpa en
glass!
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     När de gamla, som varit trogna kunder hos
Handlar´n, blir äldre är det nästa generation som
tar över inköpen. Den har andra köpvanor och
jobbar för det mesta utanför Boteå, vilket innebär
att veckohandlingen sker på större orter och att
Handlar´n mest utnyttjas för kompletterande in-
köp. Men det finns även familjer som handlar
nästan allt i Undrom och som anser att även om
priset är något högre, än i större och mer centrala
affärer, så är det värt det. Dessutom kostar resor-
na till de större affärerna både tid och pengar.
Tänk på att varje köp på Handlar´n bidrar till att
vi får behålla affären!
     Utan affären skulle bygden inte leva på samma
sätt som idag. När Boteå Utvecklingsgrupp visar
familjer, som eventuellt ska flytta till vår bygd,
att vi har en bra butik, så blir Boteå betydligt
mer attraktivt att flytta till. Många tänker som så;
att om affären försvinner, så försvinner även sko-
lan, bussarna kommer också att gå mer sällan,
vilket medför att Boteå stannar i utvecklingen.
     Avslutningsvis skulle jag vilja berätta en epi-
sod som jag hörde på jobbet. En familj från Här-
nösand skulle åka upp till Gålsjö Bruk för att gå
en promenad med snöskor. Med sig hade de en
matsäck och barnen hade bespetsat sig på chok-
lad med vispgrädde. När de passerade Djuped
kom föräldrarna på att de hade glömt att köpa
spraygrädde. Som tur var, passerade de Hand-
lar´n i Undrom. Visserligen hade affären inte
spraygrädde, men personalen tog saken i egna hän-
der, genom att ta en trea grädde, vispa den med
elvisp och lägga den i en plastpåse, till de bägge
barnens stora glädje. Utflykten var räddad! Det
kan man kalla service!                   av Ulla Bodin
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Stefan Andersson, Kalknäs:
- Spelhörnan är, tillsammans
med butiken, en socialt viktig
mötesplats!

Margareta Hansen, Undrom:
- Nära, man slipper åka till
Sollefteå!

Joshua Ronestjärna, Undrom:
- Mycket! Att handla nära är
bäst, för då kan även barnen i
familjen gå och handla!
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Spelhörnan har blivit något av en mötesplats
för många Boteåbor. Här står butiksägaren Dan
Schöllin och språkar med en kund.
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Öppettider hos
Handlar´n:

Mån-fre 10-19
Lör-sön 10-15

I april firar Handlar´n 5-årsjubileum.
Detta kommer att firas, så håll

ögonen öppna!



6

Andreas Blomén, Pia Hedberg, Eskil Åslund, Laila Lindholm, Martin Hellgren, Ulf Lhådö och
artikelförfattaren samlade i samband med föreningsträffen i Botatonhuset den 9:e januari.

Boteåfestivalen - Ett resultat av
bygdens föreningssamverkan
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Torsdag:
- Öppen scen & Allsång på Stranden
Fredag:
- Skoteråkning på älven
- Kubbturnering på Bohedsvallen
- Sommarkväll i Konvaljparken
- Midnattskonsert i Boteå kyrka
Lördag:
- Lapptäcksutställning på Ånger-
    manlandsgården (även söndag)
- Fotbollsturnering på Bohedsvallen
Söndag:
- Traktorrace i Undrom
- Cykelrace Boteå runt
+ Varje dag marknadsstånd vid Handlar´n

Förhoppningen är att Boteåfestivalen fortsättningsvis ska växa i omfattning
och även komma att bli ett årligt återkommande evenemang i bygden

I förra numret av Botebladet berättades det om den föreningssamverkan som dragits igång, i
          hopp om att göra Boteå till en ännu attraktivare bygd att bo i och att flytta till. Sedan dess har
        ytterligare två samlingar hållits; i Botatonhuset i Kalknäs och i Björkå Aktivitetshus (kontoret).
         Ända sedan initialskedet har tanken på att anord-
na en helg, med olika typer av arrangemang, funnits.
Nu har den tanken, så sakteliga, börjat ta form och
tidpunkten, för denna inplanerade satsning, blir den
19-22 juli. Arbetsnamnet för evenemanget (och vem
vet, kanske även det framtida namnet) är Boteåfesti-
valen. En mängd aktiviteter är, i skrivande stund, in-
planerade (se programmet här intill) och program-
met kan även komma att kompletteras allteftersom,
dels beroende på vad Du och kanske Din förening
kan tänka Er att bidra med. Hör därför gärna av Dig
till festivalgeneralen Laila Lindholm, om Du har nå-
got förslag, eller kom till nästa föreningsträff som äger
rum torsdagen den 22:a mars kl 19 i Björkå kontor.
     Målsättningen och tanken är att den s k Boteåfesti-
valen ska bli ett årligt återkommande evenemang, där
bygden får möjlighet att profilera och visa upp sig
inför omvärlden, men där bygdens invånare framför-
allt får möjlighet att träffas och ha det trevligt tillsam-
mans.                                        av Rolf Ronestjärna

Spikat program presenteras
i nästa nummer av Botebladet

Preliminärprogram för Boteå-
festivalen den 19-22/7 2012
Arrangör: Boteå Föreningssamverkan
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Socialdemokraterna i Sollefteå representerades av Gunder Lidén, Marie-Louise Andersson,
Elisabeth Lassen, Åsa Sjödén, Linnéa Stenklyft, Laila Lindholm och John Åberg.

Kommunens styrande politi-
ker kom på besök till Boteå
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Intressanta och angelägna frågeställningar togs upp under politikermötet på Kalknäs skola.

Sollefteå Socialdemokrater inbjöd till intressant samtalsmöte på Kalknäs skola

Måndagen den 16:e januari hölls ett mycket intressant möte i matsalen på Kalknäs skola.
                   Inbjudare till mötet var Socialdemokraterna i Sollefteå, som hade bjudit in alla Boteå-
                 bor till en fortlöpande dialog kring framtid och utveckling, under rubriken: Hur skall
vår bygd se ut? Under vintern har liknande möten hållits på flera platser runt om i kommunen, i hopp
om att medborgarna ska komma och påverka kommande vägval, beslut och prioriteringar.
     På plats i matsalen fanns företrädare för den lokala S-föreningen, samt ordföranden för kom-
munala bolag, styrelser och nämnder för att samtala och svara på frågor. Efter att Marie-Louise
Andersson hälsat välkommen kom samtalet igång, som speciellt kom att handla om två områden,
nämligen skola och åldringsvård. Just nu finns det 55 barn på Kalknäs skola och ett 20-tal barn på
förskolan. Enligt prognosen kommer det att finnas 43 barn på skolan 2017. För stunden är det
ingen överhängande risk för skolan, men om antalet barn fortsätter att minska, så finns det givetvis
en risk att skolan kan komma att läggas ned. På samma sätt är det när det gäller Vallänge Servicehus,
som egentligen är en alldeles för liten enhet enligt de riktlinjer som finns. Löfte gavs dock att in-
formation, om eventuella planer på nedläggningar, kommer att presenteras i god tid innan, så att
det finns möjlighet för bygden att kunna vara med och påverka och kanske förändra.
     De församlade byborna uttryckte även ett önskemål om att Kommunen borde kunna tillhandahålla
ett elverk så att vattenförsörjningen i byn, i samband med långa elavbrott, fortsättningsvis ska kun-
na lösas. Till hösten är det tänkt att ett liknande möte ska hållas. Passa på och kom med och påver-
ka då!                                                                                                             av Rolf Ronestjärna
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Boteå Byavakts styrelse för 2012 består av Andreas Blomén, Grillom, Roland Claesson, Nyland
(kassör), Bernt Bolin, Stöndar, Lars Blomén, Grillom (ordförande) och Gunilla Edhager, Stöndar.

Boteå Byavakt summerade
sitt första verksamhetsår
Brottsligheten i Boteå har minskat avsevärt sedan Boteå Byavakt drog igång

Söndagen den 5:e februari inbjöd, den ganska nystartade föreningen, Boteå Byavakt till års-
            möte i Sunnersta Folkets Hus. Lars Blomén, föreningens ordförande, hälsade inledningsvis
           välkommen och konstaterade att möjligen den stränga kylan låg bakom det faktum att en-
dast dryga dussinet medlemmar hade infunnit sig.
     Till ordförande för årsmötet valdes Kari Gustafsson och till sekreterare valdes Märith Löfgren.
Till justeringsmän och rösträknare valdes Gunilla Edhager och Bernt Bolin, vilket väckte en del
munterhet i samband med rösträkningen, eftersom de själva blev föreslagna till den nya styrelsen.
     Boteå Byavakt har under 2011 bedrivit en omfattande patrullering i Boteåbygden och vid flera
tillfällen har man fått vara Sollefteåpolisen behjälplig via sin rapportering. Vid 32 tillfällen under
2011 ryckte polisen ut i samband med telefonsamtal från byavakten. Ett antal ingripanden har även
skett under året, bl a har en del tjuvfiskare och andra ovälkomna besökare avvisats ifrån området.
Enligt polisens egen statistik, har brottsligheten minskat radikalt i bygden sedan patrulleringen drog
igång; ca 30% färre anmälningar skedde nämligen 2011 jämfört med året innan.
     Ett drygt 60-tal medlemmar, inklusive 3-4 företag, har med sina medlemsavgifter finansierat
den patrullering som ägt rum under det gångna året. Förhoppningen är dock att medlemsantalet ska
kunna öka under 2012, vilket inte borde vara någon omöjlighet, eftersom det trots allt finns 340 hus-
håll inom Botebladets spridningsområde, från Björkå ned till Djuped. För att uppmuntra till ytterli-
gare ekonomiskt stöd beslutades att låta medlemsavgiften vara oförändrad, d v s 200 kr/år och hus-
håll.                                                                                                                av Rolf Ronestjärna
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Stämningen var trivsam på Byavaktens årsmöte. Kari Gustafsson och Lars Blomén, två ordföranden.
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Det har blivit en hel del mil ute på vägarna i vinter. Men Per åtar sig även gärna jobb i Boteåbygden.

Per Häggblad har ett stort kunnande på sitt område. Här monterar han in automatsäkringar i en bostad.

Per Häggblad har jobbat som
elektriker i över 30 år
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Efter att under alla år varit anställd har han idag själv anställda under sig

Sedan i december 2011 är Per Häggblad, född, uppvuxen och boendes i Björksjön, en av två
           delägare av företaget Musikanten i Sollefteå. För den oinvigde kan det kanske tyckas som
            om Per helt och hållet har sadlat om från att jobbat som elektriker sedan 1981, där han un-
der åren har haft långa anställningar hos Häggblads El och Kempes El. Men så är dock absolut in-
te fallet! Det är istället den välbekanta musikaffären på Djupövägen 4 i Sollefteå som har utökat sin
verksamhet och inriktning det senaste året. För istället för, att som tidigare, enbart ha sysslat med
instrument och ljud, så har man även breddat utbudet och erbjuder idag även datorreparation och ser-
vice och likaså även elinstallation. Och det är alltså där som Per Häggblad, och hans mångåriga
kompetens på området, kommer in. Efter att först ha varit anställd ett år, nappade han ifjol på en för-
frågan om att bli delägare i företaget. ”Det är verkligen en utmaning, men samtidigt är det jättekul!
Från att själv alltid ha varit anställd, är jag idag företagsägare, med egna anställda”, säger han
med en knappt märkbar rörelse i rösten. Hittills har det blivit en hel del jobb på annan ort, bl a har
han varit uthyrd till olika företag i Vilhelmina och i Vännäs, för att jobba med maskinsäkerhet. Unge-
fär 20% av tiden är Per i butiken och inledningsvis är det givetvis en hel del nytt att sätta sig in i för
honom. Men samtidigt har han ju en gedigen musikbakgrund att falla tillbaka på, så det torde inte ta
honom alltför lång tid att bli varm i kläderna.                                                               av Rolf Ronestjärna
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Trots rejäla målvaktshandskar är det som fotbollsmålvakt svårt att undvika fingerskador.

Undromskillen Viktor Holm-
sten satsar på att nå eliten
Fotbollsmålvakten Viktor Holmsten spås av många en lysande framtid

Undroms IF har under årens lopp fostrat och tagit fram många duktiga fotbollsspelare. En
               av de allra mest framgångsrika torde vara Daniel Näsholm, som under ett antal år spe-
             lade för GIF Sundsvall i allsvenskan (se artikel i Botebladet nr 2 2003).
     Ända tills i höstas var nämnde Daniel
den ende Boteåbo som lyckats att bli an-
tagen till fotbollsgymnasiet i Sundsvall.
Konkurrensen om de fåtalet platserna på
linjen har, under alla år, nämligen varit väl-
digt hård och det har definitivt inte blivit
lättare att bli antagen sedan antalet plat-
ser, för utomsocknes sökare, reducerades
till enbart tre. I höstas fick dock Daniel
”sällskap” i det att Undromskillen Viktor
Holmsten även lyckades bli antagen till
skolan, via sina fotbollsmeriter och efter
att ha visat upp sina färdigheter i samband
med en träningsdag på skolan. ”Det var
ganska svårt att komma in, eftersom kon-
kurrensen om platserna är så stor”, be-
rättar Viktor.
     Viktor, som är uppvuxen i en fotbolls-
familj, med pappa Mikael i spetsen, be-
rättar att han spelat fotboll ända sedan
barnsben. Ganska direkt kom han att
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Viktor Holmsten är även en riktig fena på trummor.
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hamna mellan målstolparna och där blev han kvar. Under åren har han vandrat via de olika ung-
domslagen, för att den senaste säsongen varit ordinarie i både Undroms IF:s juniorlag och dess
division 6 lag. Under hela A-lagssäsongen har han dessutom suttit på avbytarbänken och vid ett
tillfälle fick han även möjlighet att spela en match.
     Trots att det även i Sollefteå finns ett fotbollsgymnasium, så var det till Sundsvall som Viktor
helst ville komma, eftersom betydligt mer tid avsätts för fotbollsträning där. Under veckan har man
tre 90 minuters pass och lika långa träningspass fem kvällar i veckan tillsammans med GIF Sunds-
vall. Tillvaron för honom handlar just nu m a o väldigt mycket om fotboll. Men hur orkar man egent-
ligen med att dessutom studera med ett sådant massivt schema!? ”Man försöker helt enkelt göra
så mycket man kan under skoltid, för oftast är man ju riktigt mör när man kommer hem på kväl-
larna efter träningen”, förklarar Viktor och tillägger att han med ”hem” syftar på den trerummare
i Granloholm, ca tre kilometer nordväst om centrum, som han idag hyr. När det gäller hemmet i
Undrom, så försöker han att åka hem ungefär varannan helg och då handlar det i princip bara för
honom om att koppla av och ladda batterierna. När matchspelet drar igång, kommer det troligtvis
bli längre mellan gångerna, eftersom de flesta matcherna ju är förlagda till just helger.
     Viktor berättar att han går den naturvetenskapliga linjen och att klassen, som han går i, består
av 15 elever, varav sex är flickor. Så här långt trivs han mycket bra med sin nya tillvaro. ”Det är jät-
tegivande och jag märker redan en skillnad i mitt spel mot innan! Jag lär mej hela tiden nya
saker, eftersom jag har en målvaktstränare som talar om för mej när jag gör fel”, berättar Viktor
och tillägger att han framförallt tycker att han har förbättrat sitt spel med fötterna och då speciellt
sina utsparkar.
     Förra sommaren fick Viktor förmånen att följa med till Gothia Cup i Göteborg och spela ett
par matcher för GIF Sundsvalls U-17 lag. Tanken är att han också ska fortsätta att spela med dem
under den tid han går på fotbollsgymnasiet. Viktors målsättning är att någon gång i framtiden kunna
ta en ordinarie plats i Giffarnas A-lag. ”Det känns kul att kunna få satsa på det här sättet och att
verkligen försöka att nå elitnivå”, säger han. ”Drömmen är dock givetvis att få komma utomlands
och spela, gärna i Liverpool eftersom jag alltid har tyckt om deras sätt att spela fotboll”, till-
lägger han försiktigt. Drömmar är dock till för att förverkligas och Botebladet önskar därför super-
talangen Viktor Holmsten lycka till med detta.                                                av Rolf Ronestjärna

När Viktor Holmsten befinner sig hemma i Undrom försöker han bara att vila upp sig och att ta det lugnt.
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Undroms IF:s skidsektion till-
handahåller fina skidspår

Lars Bodin, Markus Bodin, Oskar Holmsten och Göran Hällström gillar alla att åka skidor.
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Skidsektionen ansvarar för elljuspåret vid Kalknäs skola och skidspåret vid Gålsjö
 Runt 1967-68 bildades Undroms IF:s Skidsektion, som vid den tiden bestod av Sigge Bo-
                din, Lennart Bergström, Bernt Sundström, Stig Magnusson och Ivar Åhman. Tillsam-
               mans med föräldrar drog man igång organiserad tränings- och tävlingsverksamhet. Re-
dan 1969 anlades elljusspåret vid Kalknäs skola, ett spår som man även idag har hand om. Som en
följd av detta kom skidåkningen åter i ropet.
     Idrottsföreningens skidsektion har sedan dess, under åren och med hjälp av ideella krafter, oför-
trutet jobbat vidare med att anlägga och hålla
igång spår. Även idag finns det en grupp eld-
själar som hjälps åt att hålla spåren i bra skick,
nämligen Göran Hällström, Lars Bodin, Per-
Anders Norman, Torbjörn Sjölander och Jör-
gen Sohlin från Undrom och Jan-Gunnar Sö-
derholm från Styrnäs. Dessa sex är indelade
i tre grupper, som vardera ansvarar för en vec-
ka åt gången. Till största del handlar det om
att packa snön och därefter spåra med hjälp av
en spårmaskin som dras av en skoter.
     Förutom spåret vid skolan sköter man även
för det 3,7 km långa elljusspåret uppe vid Gål-
sjö Bruk och därtill tillhörande slinga på 10,5
km. En hel del skidåkare verkar ha fått upp
ögonen för de välpreparerade och pistade spå-
ren där och på helgerna brukar bilparkeringen
vara fylld av bilar. Göran Hällström, med sju
Vasalopp i bagaget och en av de frivilliga som

Undromskillarna Markus Bodin och Oskar Holm-
sten deltog båda i det 30 km långa Kortvasan mel-
lan Oxberg och Mora den 24 februari.
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Informationsmöte om Leader hölls
på Bettans Konferenscenter

Hans-Erik Näslund informerade och inspirerade i mötet som hölls på Bettans Konferenscenter.
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Boteå-Styrnäs LRF och Boteå Utvecklingsgrupp vill att bygden ska utvecklas
 Måndagen den 13:e februari hölls ett informationsmöte om Leader på Bettans Konferens-
                 center. Till mötet, som Boteå-Styrnäs LRF och Boteå Utvecklingsgrupp hade bjudit
                in till, kom ett knappt 20-tal åhörare för att lyssna till Hans-Erik ”Hacke” Näslund.
Hacke, som är en välkänd profil i dessa trakter, eftersom detta torde ha varit hans tredje besök på
förhållandevis kort tid, jobbar just nu för Sollefteå Leader. Inledningsvis förklarade han kort vad
Leader är och att det handlar om samverkansprojekt, där samarbete och underifrånperspektivet
är ledorden (information på Sollefteå kommuns hemsida säger att det är en fransk förkortning som
översatt till svenska betyder ”Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi”).
     Hacke nämnde även om de olika projekt och förstudier som så här långt har genomförts inom
Sollefteå Leader. Som den minnesgode läsaren kanske minns, så var det ju genom Leader som för-
studien Boteå Utveckling och Samverkan genomfördes för drygt ett år sedan och som finns presen-
terad på Boteåparlamentets hemsida på www.botea.se. Hacke berättade vidare att nuvarande Lea-
derperiod avslutas 2013 och det fortfarande finns ca 5 miljoner kronor kvar att söka för olika utveck-
lings- och samverkansprojekt. Efter kaffe med semla gavs det tillfälle till samtal och frågor och tan-
kar på framtida projekt dök även upp och dryftades.                                       av Rolf Ronestjärna

i flera år troget har skött om spåren, berättar att det inte bara är Boteåbor som söker sig till spåren
i Gålsjö, utan att man även far dit ifrån bl a Nyland, Lugnvik, Bjärtrå och Sandslån. Nytt för i år
är den mailinglista, med ca 40 mottagare, som gjorts iordning, där man via mail informerar om när
spåren är nyspårade. Det går bra att maila till Göran på svengoran.hallstrom@gmail.com om
man skulle vilja komma med på den listan.
     Givetvis är en sådan här typ av verksamhet förenad med vissa kostnader och man kämpar stän-
digt med ekonomin, bl a åkte man nyligen på en dyr reparation av skotern. Likaså finns det ju alltid
ett ständigt behov av underhåll av t ex belysningen på de båda elljusspåren. ”Det vore även önskvärt
om man kunde byta ut armaturerna”, konstaterar Göran och berättar att man har satt upp en liten
informationslåda invid spåret där man bl a vädjar om ekonomiskt stöd. ”Vi kräver dock inte att man
måste betala för att använda spåren, utan att man istället gärna får ge en slant om man har lust”,
förtydligar Göran. Alla bidrag är givetvis välkomna.                                      av Rolf Ronestjärna
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Tomas Eklund jagar efter vind. I bakgrunden skymtar det nyuppförda vindkraftverket.

Tomas Eklund, på Solberg, hoppas
fortsättningsvis på mycket vind
Tomas Eklund räknar med att bli elleverantör tack vare sitt vindkraftverk

Tomas Eklund, på Solberg, har sedan några veckor tillbaka ett eget vindkraftverk hemma på
           gården. ”Jag har funderat på förnyelsebar energi i många år, men i fjol bestämde jag
         mej för att nu skall det ske”, berättar Tomas. ”Jag beställde ett verk och började med
förberedelserna. Eftersom vingbredden överstiger två meter, så krävs det byggnadslov. Jag läm-
nade in ansökan i början av maj och fick veta att det från första maj krävdes en oberoende kon-
trollansvarig för såna här projekt.” Det löste sig även med det och efter att ha borrat hål i det Sol-
bergska hälleberget, så kunde han förankra sin vindsnurra så säkert som det bara är möjligt.
     Kraftverket, som är 16 meter högt (21 meter med rotorspetsen i topp) och väger 2,5 ton, kan leve-
rera 10 Kw om det blåser mellan tre och tio meter per sekund. Skulle det bli storm så stänger verket
av sig självt, tills det blåser lagom igen. ”Jag har fått en elmätare installerad som håller reda på
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Vid själva monteringen av vindkraftverket hade Tomas Eklund hjälp av Martin Norberg med sin grävare.
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hur mycket som produceras, så nu väntar jag bara på lämplig
vind för att kunna leverera energi ut på nätet”, fortsätter To-
mas. ”Fast så vindstilla som det är nu har det inte varit på
väldigt länge. Eftersom jag har haft en vindmätare uppsatt
senaste året, för att ta reda på hur det blåser, så räknar jag
med att verket borde ge åtminstone 10-15 000 Kwh per år.”
     Ett vindkraftverk av den här typen beräknas hålla i 20 år
och kostar ungefär som en ny bil att köpa. Det är utrustat med
hydraulik, som gör det möjligt att enkelt fälla ner när man ska
reparera eller underhålla. Botebladet gratulerar till en framsynt
investering och önskar en lång och problemfri elproduktion.
                                                                  av Erik Sundberg
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Vingdiametern är ca tio meter.

Tidvis surrade eleverna likt bålgetingar runt lärarnas kasse, som vaktades av Åsa Fredriksson.

Lärare och elever drabbade samman
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Eleverna hade massivt stöd av sin hejaklack, medan lärarna använde klubborna som stöd.

Dramatisk och underhållande rinkbandymatch spelades på Kalknäs skola

Den årliga rinkbandymatchen på Kalknäs skola, mellan elever och personal, brukar alltid
                vara en mycket prestigefylld tillställning. Så blev också fallet när de drabbade samman
                en härlig vinterdag den 23:e februari. Som vanligt hade personalen god förstärkning i några
hurtiga föräldrar och ett par frejdiga elevpraktikanter. Spelet böljade fram och tillbaka och vuxenlaget
hade inledningsvis ett markant övertag. Den som jublade allra mest var läraren Anne Kero, som på
något märkligt sätt lyckades snubbla in en boll i mål. Efter en välbehövlig fikapaus tog dock eleverna
över allt mer och på slutet var det mer eller mindre spel mot ett mål. Matchen slutade 10-6 till eleverna,
som därmed fick en efterlängtad revanch för fjolårets svidande förlust.                    av Rolf Ronestjärna
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Iris Melander

I detta nummer av Botebladet porträtteras Iris Melander i Sunnersta

Efter två tidigare fruktlösa försök, till att få till en intervju
      med Sunnerstabon Iris Melander, väcktes dock ett li-

            tet hopp när mediadrevet drog fram i Boteå i slutet av
januari, i samband med att Iris, på ett frimodigt och mediavant
sätt, både figurerade i kvällspressen och på TV. Jag gjorde
därför ett nytt försök och fick, till min stora glädje, äntligen
napp! Skam den som ger sig! ”Det gick välan inte att säga
nej längre, eftersom jag lät dom andra komma hit”,
sammanfattar Iris det hela med ett skratt. Som extra bonus
råkade Iris dess-utom ha bakat mumsiga kakor när jag kom på
besök, så visiten blev m a o extra trevlig.
     Iris Melander är både född och uppvuxen i Sunnersta, strax
nedanför Sunnersta Folkets Hus, bara ett stenkast ifrån där
hon bor nu. Hon har m a o förblivit bygden trogen under hela
sitt liv. Hon berättar att hon har trivts i bygden och på frågan
om hon kan ge nåt exempel på vad som varit bra med att bo i
Boteå, svarar hon kort och koncist: ”Jag har ju inte bott
nån annanstans, så jag har ju ingenting att jämföra med!”
     Iris pappa och mamma, som hette Per och Sara Söderlund,
kom båda två från Boteå. Pappa Per jobbade i skogen under
vinterhalvåret och i timmerskiljet i Sandslån, under sommar-
halvåret, medan mamma Sara var hemma och tog hand om

Sån är jag:
- Jag har alltid

Tre föremål jag skulle ta med
mSågverketdarbete &
vävstolen.

 jag träffar barnbarne..

FEM SNABBA FRÅGOR:

Tre föremål jag skulle ta
med till en öde ö:
- Katten, handarbete och lite
blomfrön.

Jag blir glad när:
- Man får höra något glatt
och positivt.

Någon jag gärna vill träffa:
- Mamma och pappa.

Mitt älsklingsplagg:
- Jag tar på mej det jag tyc-
ker, det är inte så noga.

Sån är jag:
- Som folk är mest, det är
inget märkvärdigt med mej.

Iris Melander har bott i Sun-
nersta i hela sitt liv
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forts. nästa sida

Iris Melander blev ett hett objekt för media i samband med att sonen valdes till partiledare.

hus-håll och en växande barnaskara. Iris hade nämligen tre systrar, varav Ingrid, som var äldst,
dog re-dan 1962. Yngsta systern Emmy gick ur tiden 2004 och Siri, syskon nummer två i skaran,
bor idag på Vallänge Servicehus.
     Iris berättar, under det att Botebladets familjereporter glupskt trycker i sig sin andra bulle, att
hon hade en lycklig uppväxt, där de fyra systrarna hade mycket roligt tillsammans, framförallt i den
egna lekstugan. ”Att leka med dockor var en av favoritsysselsättningarna”, minns Iris. När de
blev lite äldre, hade de ju väldigt nära till Folkets Hus, där det då och då visades matinéfilm.
     Efter avslutad 6-årig skolgång, i Grilloms skola, fick Iris jobb som piga i Tybränn hos riksdagsman
Brynolf Stattin med hustrun Frida. Där blev hon kvar ganska många år, innan hon övergick till att
jobba hos parets son och sonhustru, Yngve och Anna-Kajsa Stattin (även de boendes i Tybränn), där
hon först och främst kom att se efter och ta hand om deras barn.
     När det gällde blivande livspartner, så behövde Iris egentligen inte ens lyfta blicken. För bli-
vande maken Ture föddes och växte nämligen upp i det hus, som de båda sedermera kom att ta över
efter hans föräldrar, och som hon idag fortfarande också bor i. Man kan nog säga att Iris och Ture
växte upp tillsammans, deras föräldrar umgicks dessutom flitigt med varandra. Därför föll det sig
ganska naturligt, när känslorna började svalla, att det faktiskt blev de två.
     1953 anlände första barnet Monika, som idag bor i Fålasjö, och 1956 föddes Roland, som har sin
hemvist i Arlom. Strax innan Roland kom till världen, gjorde förresten Iris och Ture slag i saken
och tog och gifte sig.
     Under några somrar, i mitten av 50-talet, öppnade Iris och Ture sitt hem för sommarbarn. Kan-
ske var det just därför som distriktssköterskan förde på tal och frågade om de kunde tänka sig att ta
emot en liten tiomånaders pojke, vars mamma för stunden inte hade möjlighet att ta hand om ho-
nom. Året var 1958 och pojken kom med tiden att lystra till namnet Stefan Löfven. Tiden gick och
Iris och Ture kom alltmer att fästa sig vid lille Stefan och oron, över att tvingas lämna tillbaka ho-
nom, växte med tiden och gjorde sig ständigt påmind. Men istället blev det så att Stefan kom att stan-
na kvar och växa upp hos sin nya familj i Sunnersta. ”Vi har alltid sett på honom som vårt eget
barn”, flikar Iris in. För drygt en månad sedan valdes denne Stefan Löfven till ny partiledare för det
Socialdemokratiska Arbetarpartiet i Sverige (se artikel sidan 3).
    När samtliga barn i hemmet hade börjat i skolan återvände Iris till förvärslivet och hon kom att
jobba som hemsamarit ända fram till dess att hon gick i pension.
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Sedan maken Ture gick bort 2003, har Iris haft gott sällskap i katten Lis, som dock för ögonblicket
verkar helt omedveten om och ointresserad av allt som hänt i den politiska världen den sista tiden.

”Jag trivdes med jobbet och med folket, men kunde ibland bli lite less, eftersom det var samma
överallt”, summerar hon efter sina nästan 30 år som hemsamarit. ”Men man hade ju förstås ingen
större lust att städa hemma, när man kom hem från jobbet”, tillägger hon och skrattar glatt.
     Efter pensioneringen fick Iris mer tid för sina olika intressen. Hon har t ex alltid tyckt om att hål-
la på och påta i den egna trädgården och varje sommar brukar hon njuta av alla de blomster som
hon sått under våren. Hennes kanske största intresse är dock att sticka och virka. ”Jag kan omöjligt
sitta still, med armarna i kors, utan måste alltid ha nåt för händerna”, förklarar hon. Det intres-
set kom speciellt till sin rätt under de år som hon var aktiv i Boteå Röda Korsetsektion och då man
samlades för att sticka och virka alster till människor i nöd. Idag är hon passiv medlem i Röda Kor-
set i Sollefteå och även i Björkå PRO. Under många år var hon även engagerad i Boteå Socialde-
mokratiska Kvinnoklubb och hon var även dess sekreterare några år innan Boteåavdelningen slut-
ligen gick i graven. ”Men vi talade dock aldrig om politik hemma”, poängterar hon bestämt.
     Och detta för oss givetvis osökt in på det ämnet, för givetvis är det svårt att låta bli att ställa åt-
minstone några frågor i ämnet ifråga, när man råkar sitta framför mamman till den som i framtiden
faktiskt kan komma att bli Sveriges statsminister. Iris berättar att det har varit en hel del trafik och
ståhej hemma hos henne den senaste tiden. Förutom kvällstidningarna (som nuförtiden faktiskt kom-
mer ut på morgonen), så har även olika TV-team kommit på besök. Naturligtvis har det varit lite
ovant för henne att behöva svara på alla frågor, men hon säger att hon inte själv har gjort någon
stor grej av det hela. Det verkar nästan istället som om omgivningen är mer exalterad över det he-
la än vad hon själv är, för många från när och fjärran har inte varit sena att gratulera henne för att so-
nen Stefan har blivit vald till Socialdemokraternas ledare. ”Visst är det väl roligt och visst är man
väl lite stolt, för det är ju roligt att se att han har förmåga och huvud, men annars är det ju inte
så märkvärdigt”, konstaterar hon, men uttrycker i nästa ögonblick samtidigt både en tacksamhet
och en glädje när hon säger: ”Men det är ju ännu roligare, eftersom man har tagit honom, för vem
hade kunnat tro det när han kom hit för drygt femtio år sen!?”
     Nej, för vem hade kunnat tro det, när han startade upp en lokal SSU-förening i Boteå i ungdoms-
åren!? Och vem hade kunnat tro det, när han, under danskvällarna i Sunnersta Folkets Hus, satt i
nuvarande spinninglokalen och diskuterade politik med kompisarna!? Och vem hade kunnat tro
det, när han började att engagera sig fackligt, i samband med att han fick jobb som svetsare på Hägg-
lunds & Söner i Örnsköldsvik!? Och vem hade egentligen kunnat tro det för bara drygt en månad
sedan!? Handen på hjärtat — inte alltför många, eller!?                                           av Rolf Ronestjärna
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Lämna alltid in information för Anslagstavlan (såsom evenemangstips och annan reklam)
till redaktionen i god tid innan angivet presstopp (ju tidigare desto bättre). Det som kom-
mer 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 slut-
resultat. 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

Just nu finns det två lediga tvårummare på pensionärshemmet i
Undrom och en på Vallänge (enligt Solatums hemsida den 27/2).
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 boen-
de. Tag även vara på möjligheten att hitta och annonsera ut hus via Boteå-
parlamentets hemsida på www.botea.se. Kontaktpersoner: Lennart Johans-
son, 0620-321 82, Laila Lindholm, 602 48, Kristina Strand, 600 88, Ingrid
Wiking, 600 16, Gun Åslund, 070-268 11 27 & Claire Sjölander, 604 70.

 

 

 

OBS. Lägenheten på bilden är dock inte ledig.

BOTEÅPARLAMENTET

Prenumerera på Botebladet!!!
Känner Du någon utflyttad Boteåbo
eller annan person som skulle vilja få
Botebladet i brevlådan? Är Du själv
inte bosatt här, men ändå vill läsa
Botebladet? Vill Du prenumerera på
Botebladet för någon annans räkning?
Möjligheten finns i så fall att, till det
låga priset av 130 kr/år (inklusive por-
to), få tidningen skickad dit Du vill!

Vänligen kontakta prenumerationsansvarig: Karin Ronestjärna, Tel: 0612 - 601 23 eller
skicka ett vykort till redaktionen på adress: Botebladet, c/o Karin Ronestjärna, Undrom
140, 881 95  Undrom. Allra enklast är det att skicka ett mail till karin@ronestar.nu

Boteåparlamentets Bankgironummer är 5548-6377
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Rickard  Westerlund, Robert Sjögren, Mattias Löfgren, Jens Stenström, Andreas Sjögren, Andreas
Sagreus och Linus Westerlund trivs i varandras sällskap.

Gammalt kompisgäng från Boteå
träffades i Sunnersta Folkets Hus

Inte ens ett strömavbrott kunde hindra dem

Helgen den 20-22:a januari rådde en febril
               aktivitet i Sunnersta Folkets Hus, i sam-
            band med att ett gammalt kompisgäng
sammanstrålade för att spela LAN (Local Area
Network).
     När Botebladets friLANsreporter dyker upp,
vid 11-tiden på lördag förmiddag, har killarna
precis stökat undan frukosten och ska just till att
återuppta sitt datorspelande. Men just precis då
drabbas dock området av ett av sina, som det
tycks ha blivit, traditionsenliga strömavbrott,
vilket innebär att killarna inte behöver bli störda
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Mattias Löfgren från Arlom och Andreas Sagreus från Kalknäs spelade för glatta livet.
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Kalknäsbon Jens Stenström var spindeln i nätet.
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av den nyfikna reportern, som befinner sig på plats
för att dokumentera det hela.
     Jens Stenström, som anordnat och bjudit in
till den aktuella helgen, berättar att det har hunnit
gå tre år sedan man senast träffades. Den gången
höll man dock till på Kalknäs skola. ”Tanken är
dock att vi fortsättningsvis ska försöka träffas
4-5 gånger per år”, berättar Jens. Orsaken till
att man på nytt har sökt sig till Sunnersta Folkets
Hus, är att lokalen har visat sig vara den i bygden
som är bäst lämpad för just LAN. ”Lokalen är
väldigt praktisk på alla sätt och vis, med både
kök och toaletter inom nära räckhåll. Dessutom
har alla nära till den, eftersom den ligger ganska
centralt”, konstaterar Jens.
     En stor nackdel med lokalen är dock att man
tyvärr saknar möjlighet till uppkoppling till In-
ternet, något som givetvis skulle vara önskvärt,
eftersom de allra senaste spelen endast går att spe-
la via nätet. Därför får man nöja sig med att bl a
spela Counter-Strike, Warcraft och Arma Assault
den här helgen.
     Att lana går till på det sättet att man först
kopplar ihop samtliga datorer och därefter antingen
spelar emot varandra i två lag eller att man till-
sammans spelar mot datorn. Det här gör man alltså
under dagarna tre, under det att minsta möjliga tid
avsätts för sömn och i det att nödvändigt närings-
behov tillgodoses via t ex läsk, panpizza och ta-
cos (om kraften och orken finns för att tillaga detta).
     Men vad är det då som är så lockande med
LAN, kan man ju kanske undra!? ”Det är kul att
få träffas på det här sättet och umgås och få ta del av alla roliga reaktioner och kommentarer un-
der spelets gång. Det är ju roligare att sitta flera stycken tillsammans och spela än att sitta själv
hemma”, förklarar Robert Sjögren, en av deltagarna, entusiastiskt.
     Turligt nog varade inte strömavbrottet 36 timmar den här gången, utan efter ett par timmar kom
elektriciteten tacksamt nog tillbaka.                                                                                av Rolf Ronestjärna

FO
TO

: 
R

O
LF

 R
O

N
ES

TJ
Ä

R
N

A

Stilstudie av Andreas Sjögren och Jens Stenström.

Robert Sjögren tycker det är roligt med LAN.
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Ett härligt gäng, med tindrande ögon, laddar inför sitt stundande uppdrag i Handlar´nhuset.

Handlar´n fick besök av luciatåg be-
stående av barn från Kalknäs skola

Även Boteträffen fick ett uppskattat besök

För femte året i rad kunde Handlar´n glädja
            sig åt ett besök av ett luciatåg från Blåkloc-
         kans Förskola på Kalknäs skola.
     Tåget, som precis som vanligt bestod av en
skara lucior, tomtenissar och pepparkaksgubbar,
charmade som sig bör butikspersonal, föräldrar
och kunder med sin närvaro och med sin sång.
     Luciatåget traskade därefter över till hem-
tjänstens lokaler, för att där även lussa för Bote-
träffen. Höjdpunkten där var när en av de två lu-
ciorna bjöd en av tomtenissarna på en liten puss.
                                          av Rolf Ronestjärna
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Julatmosfären lägrade sig mellan butikens hyllor.
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Boteåborna lät sig charmas av de gulliga barnen. Det var premiär för Boteträffen att få Luciatågsbesök.
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Luciatåget, bestående av elever från Kalknäs skola, sjöng stämningsfullt de traditionella julsångerna.

Boteå kyrka fick besök av luciatåg be-
stående av elever från Kalknäs skola
Samlingen gladde många och mest Världens Barn

Lördagen den 10:e december fick Boteå
              kyrka fint besök, i form av Lucia och hen-
            nes tärnor. Förutom ett antal julsånger av
luciatåget, bjöds det även på skönsång av Tutti-
fruttikören. Prästen Lizen Anterud ledde samling-
en och berättade även kort om luciatraditionen.
     Efteråt bjöd Boteåkören på fika i Sockenstu-
gan. De höll även i en auktion och ett lotteri, med
många fina priser skänkta av både inom- och utom-
socknes företagare, som inbringade drygt 8 000
kr till förmån för Världens Barn.
                                           av Rolf Ronestjärna
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Luciatåget skrider sakta in i Boteå kyrka.
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Boteås egen lucia omgiven av sina åtta tärnor. Lucian Alice Gjersvold och tärnan Elin Sellgren.
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Det bjöds på mycket sång och musik när eleverna på Kalknäs skola hade sin årliga julshow.

Många talanger visade upp sig
på Kalknäs skolas julshow

Elevernas insatser imponerade stort

Det låg stor förväntan i luften strax innan
  det att den årliga julshowen på Kalk-
   näs skola skulle dra igång. Efter många

intensiva veckor av planering och träning var
det äntligen dags för årets verkliga höjdpunkt.
Ingen i den stora publiken behövde heller bli
besviken, för precis som vanligt kom det att bju-
das på kvalitativa framföranden och verkligt
högklassig underhållning av skolans begåvade
elever. För undertecknad var det en lite speciell
känsla, eftersom denna show möjligen kan kom-
ma att bli den allra sista efter att, utan avbrott, ha
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KKB fick publiken med sig med sitt svängiga sound. Kerstin, Tilde och Robin bjöd på vackert flöjtspel.
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Lucas Sundberg och Alice Gjersvold ledde showen.
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Gymnastiksalen på Kalknäs skola var i det närmaste knökfull av förväntansfulla åskådare.
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haft sex egna barn på skolan under de senaste 20 åren.
     Konferencierer, kvällen till ära, var Alice
Gjersvold och Lucas Sundberg, vilka utförde sitt
uppdrag på ett mycket bra och förtjänstfullt sätt.
Först på programmet stod sång med de yngsta
klasserna, som med stor inlevelse bl a framförde
sången Teddybjörnen Fredriksson. Därefter bjöds
det på vacker musik på blockflöjt, tvärflöjt, piano
och gitarr av kulturskolans elever, varvat med sång
av 3-4:an och 5-6:an. De sistnämnda framförde
Markoolios sång Värsta Schlagern, dock med den
egna och mycket fyndiga texten Värsta Julen.
Dessutom framfördes även ett antal uppskattade
solo- och duettsånger.
     Tre programpunkter kanske dock stack ut lite
extra, jämfört med de övriga. Dels gruppen KKB,
som verkligen fick med sig publiken, inte minst
i klassikern Proud Mary. Men framför allt var
det de två sketcherna, där Kajsa Svensson inled-
ningsvis imponerade med sin komiska talang i En
sommarkatt. Likaså Smyckeskuppen, där Johan
Backlund, i en fristående fortsättning på en lyc-
kad sketch från vårshowen 2011, på nytt gavs till-
fälle att glänsa i rollen som rånad bankkassörska.
     Som vanligt gjordes det även ett avbrott för fi-
ka och lottdragning.              av Rolf Ronestjärna

Elin Sellgren charmade publiken i sången Oh boy.
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Johan Backlunds komiska talang imponerade.
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Sketchen Smyckeskuppen lockade många skratt.
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Teater med Kajsa Svensson och övrig ensemble.
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Konstnären Clare Henshaw har så sakteliga börjat dra igång sin verksamhet i huset i Grillom.
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Clare Henshaw premiärstar-
tade med en julmarknad
Grillomskonstnären har många tankar och planer för huset i Grillom

Helgen den 17-18:e december var det pre-
               miär för en alldeles ny verksamhet i Bo-
              teå. Då öppnade nämligen Clare Hen-
shaw sin ateljé i Grillom (se förra numret av Bote-
bladet). Premiären, som var ganska välbesökt, sked-
de i en form av en julmarknad, där både Clares eg-
na och andras alster visades upp och även fanns till
försäljning. ”Det blev väldigt lyckat och det känns
väldigt roligt att äntligen vara igång”, konstaterar
hon.
     Clare kommer fortsättningsvis att ha en egen
verkstad och ateljé i huset och hon kommer även att
anordna olika typer av utställningar och visningar.
Framöver tänker hon även arrangera kurser i både
textil och i målning.
     Just nu går själva verksamheten lite på tomgång,
eftersom Clare nämligen är fullt upptagen med att
fortsätta att reparera huset. När reparationen väl är
klar planerar hon dock att ha en ordentlig invigning
av huset. Så här långt har hon kallat sitt projekt och
hus för The Vision (Visionen), men hon planerar att
ge det ett svenskt namn.                av Rolf Ronestjärna
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Clare kände sig mycket nöjd med premiärhelgen.
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Samlingslokalen Skogsblomman i Undrom upplevde sin verkliga storhetstid under 1930-talet.

Kata Dalström var en av arbetar-
rörelsens mest kända agitatorer
Kata Dalströms besök i Boteå blev efteråt ett hett samtalsämne i bygden

Det var i samband med ett Go´kvällprogram på TV
             förra veckan, där nye VP-ledaren Jonas Sjöstedt
              medverkade, som jag fick idén till den här arti-
keln. Nämnde Sjöstedt fick nämligen möjlighet att bjuda
in fyra gäster till en fingerad middag. En av de gäster han
bjöd in var den förre socialistagitatorn Kata Dalström. Det
fick mig att minnas ett möte som hon hade på Skogsblom-
man i Undrom, någon gång i början av 1920-talet.
     Skogsblomman, som var bygdens åttakantiga samlings-
plats, uppfördes i början av 1920-talet av Verner Sandin,
Manne Nordlander och Valentin Nordlander. Där dansa-
des det bl a till orkestrar som Sonora, Bajazzo, Show Swing,
Charles Helmér, Hans Erik Nääs och Andrew Walter. In-
trädet var blygsamma 25 öre för damerna och 75 öre för
herrarna. Revyer, basarer och trädgårdsutställningar var
andra begivenheter. På Solblomman såg jag, i tioårsåldern,
dessutom min allra första biofilm. Filmen jag såg var Snövit
och de sju dvärgarna av Walt Disney. Den natten drömde
jag mardrömmar om den elaka drottningen utklädd till häxa.
     Kata Dalström kom ursprungligen från högborgerliga
kretsar, men blev med tiden en av socialismens främsta
företrädare. Vid det aktuella tillfället var Skogsblomman
fylld med förväntansfulla åhörare. När hon skulle till att
hålla sitt tal kom landsfiskalen, i full mundering, och upp-
lyste henne om att det inte tolererades några angrepp mot
kungamakten och statsmakten. Hon yttrade då några ord
som, den påföljande vintern, kom att bli ett hett samtals-
ämne på arbetsplatserna och i skogskojorna: ”Mössan du
har på dej, respekterar jag, men dej skiter jag i, lika lite
som om den sutto på en gris.” Kata bodde vid sitt besök i Undrom på Gästis (på Klippgården) och
en tid efteråt fann man hennes s k ”visitkort” på en tidning i rummets kakelugn. Det hade varit för
kallt för att gå på dass...                                                                                                 av Sigge Bodin
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ata Dalström föddes 1858 som dot-
ter till brukspatron Johan Oscar
Carlberg och Maria Augusta Carl-

svärd. Kata fick många gånger husar-
rest på grund av sitt dåliga uppträdande.
Med sin temperamentsfulla personlig-
het blev Kata Dalström en populär ge-
stalt på sina många agitationssresor runt
om i landet. Hon var en hängiven folk-
bildare och som sådan skrev hon böc-
ker, bl a om nordisk och grekisk mytolo-
gi, vikingar och buddhism. Hon var även
aktiv i nykterhetsrörelsen och mycket re-
ligiöst engagerad. Kata Dalström avled
1923. (Källa Wikipedia).
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Jerry Persson, Thomas Tejle, Elisabet Lassen, Anders Westin och Tomas Alsfjell besökte Boteå.

Möte på Kalknäs skola om
kommunens kollektivtrafik
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Mötet på Kalknäs skola innehöll ett öppet och konstruktivt samtal om kommunens kollektivtrafik.
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Sollefteå kommun ställer sig inte helt främmande inför gratis kollektivtrafik
 Den 1:a januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft, som innebär att det ska finnas en
                 kollektivtrafikansvarig myndighet i varje län. Den nya myndigheten ska ansvara för den
                  regionala kollektivtrafiken och för att ett regionalt trafikförsörjningsprogram upprättas.
Programmet utgör plattformen för arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i regionen. Den nya lag-
stiftningen sätter resenärens behov i centrum och är tänkt att underlätta kollektivt resande och arbets-
pendling. Genom strategiska beslut, fri kommersiell trafik och bättre samordning med annan samhälls-
planering ges förutsättningar för att kollektivtrafikens andel av det totala resandet fördubblas fram
till 2020. Tanken är att kollektivt resande ska vara enkelt, pålitligt och bekvämt.
     Sollefteå kommun befinner sig just nu i ett skede då en ny upphandling av dess kollektivtrafik
är på gång. Som ett led i detta, har man varit runt på olika platser i kommunen för att samtala och
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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

Nya Begravningsbyrån

samla in synpunkter från kommuninvånarna, när det gäller de behov och önskemål som kan tänkas
finnas i varje enskild kommundel. Hur fungerar egentligen kollektivtrafiken idag? Vad är bra och
vad kan eventuellt göras bättre? Ja, det är några av de frågeställningar som legat till grund för den
turné som kommunrepresentanterna har varit ute på.
     Onsdagen den 8:e februari var det alltså Boteås tur att få ett besök, ett möte som hölls på Kalk-
näs skola. Kommunens representanter på plats var Elisabet Lassen, Tomas Alsfjell, Jerry Persson,
Thomas Tejle och den välkände busschauffören Anders Westin, som under några månader varit
anlitad av Sollefteå kommun för att hjälpa till att sy ihop en fungerande linjetrafik.
      En ganska stor del av kommunens budget, närmare bestämt 14 miljoner kronor för 2012, går
idag åt till att, via kollektivtrafiken, betjäna och knyta ihop de olika kommundelarna. Idag finns det
ett antal målgrupper som kollektivtrafiken speciellt riktar in sig emot; framförallt skolskjutsarna
är en stor och viktigt del av turtrafiken och även något som man måste anpassa sig till. Men även
arbetspendlare och pensionärer är viktiga målgrupper. Tanken är därför att kommunen, på samma
sätt, också ska träffa de olika skolornas rektorer och likaså representanter för olika pensionärsfö-
reningar. Målsättningen med kommunens kollektivtrafik är dock att försöka göra den tillgänglig
för så många som möjligt. En ytterligare viktig del i den nuvarande busstrafiken är likaså den omfat-
tande godshanteringen.
      Anders Westin påvisade, via den nuvarande turlistan, att det idag finns en mycket omfattande
busstrafik till och från Undrom och i samband med det gavs de församlade tillfälle att ge synpunkter
på denna turlista. Givetvis hade det kanske varit önskvärt att ännu fler hade befunnit sig på plats
för att ge uttryck för sina önskemål när det gällde detta. På frågan om man trodde att prissättningen
kan tänkas påverka viljan att åka kommunalt, svarade man ett entydigt ja och tillade att man redan
har fört samtal om att eventuellt kunna erbjuda gratis bussresor inom kommunen, ett förslag som
den tidigare Boteåbon Thomas Tejle har fört fram. Framtiden lär dock få utvisa hur det blir med
den saken.                                                                                                           av Rolf Ronestjärna

Två handfulla Boteåbor hade hörsammat inbjudan. Anders Westin berömde skoleleverna från Boteå.
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Det finns fortfarande en liten möjlighet att vara med och påverka den framtida busstidtabellen. Välkommen
att snarast höra av Dig till Benjamin Ronestjärna på 073-847 42 38 eller benjamin@ronestar.nu
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Mikael Norbergs tänkta älgjakt förvandlades för ett kort ögonblick till en dramatisk björnjakt.

Mikael Norberg stod öga mot
öga med en livs levande björn
Det spännande mötet med björnen fick den unge jägaren att bli lite blek om nosen

Det var septembermorgon, den första jaktdagen, och jag fick gå upp klockan fem för vi
                skulle ut på pass. Det passet som jag och min farbror skulle till var längst in på hela om-
                rådet. När vi kom fram tog vi försiktigt fram grejerna och därefter smög vi oss in mot pass
81B, det tog ca 30 minuter att gå in till passet. När vi kom fram satte vi oss ner på ryggsäckarna
och väntade tills jakten började. När den började, så skulle pappa och min bror Markus gå förbi
och då var vi extra tysta, för det kanske skulle kunna hända något.
     Därefter fikade vi och min farbror lockade på älg. Efter en stund kom pappa och Markus och
fikade. När de var klara gick de dit de skulle. Efter tio minuter hörde jag att det kom något bakom
oss, så jag vände mig om och tittade upp mot skogen och sade: ”Nu kommer det något!”
     Först såg jag en brun rygg skymta och sedan såg jag hela björnen, på bara 15 meters håll. ”Det
är en björn!”, viskade jag till min farbror. ”Nej!”, svarade han. Men det var en björn och efter en
stund såg även han björnen! Han skyndade fram till en gran, tog stöd med bössan mot granen och
tog sikte på björnen. Då stannade björnen och tittade mig rakt i ögonen. Jag flyttade mig bakom min
farbror och råkade då ställa mig i brasan så att stövlarna smälte. Sedan gick allt fort och på ett ögon-
blick var björnen borta. När jag släckte brasan fick björnen vittring av oss. Min farbror sade att
jag skulle gå en bit ut i gallringen. När vi hade suttit en stund började björnfrossan att smyga sig
på. Min farbror tyckte att jag såg blek ut, så han sade till mig att dricka vatten. Jag var lite skakig,
så det var svårt att dricka.
     Vi satt kvar för att se om björnen skulle komma tillbaka. Efter en stund gick vi och kollade på
björnspåren och fotade dem. Därefter gick vi tillbaka till passet och gjorde upp en ny brasa och
värmde på en korvburk och fikade. Efter en stund fick vi besked om att vi skulle avbryta och
samlas. Då packade vi ihop våra saker och gick den långa biten tillbaka till bilen. Senare samlades
jaktlaget och då fick vi berätta hur det kändes att ha sett en björn.
     Därefter lottades nya pass och alla hämtade nytt fika. Jaktledaren, som var min pappa, bestämde
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att vi skulle vara på vårt pass halv ett. Jag och min farbror, och ytterligare en från jaktlaget, stan-
nade därför kvar och fortsatte fika och for därefter till passet och satte oss. Efter ett tag ropade
jaktledaren på radion att hundföraren kunde släppa hunden. Nu så var jakten åter igång och vi satt
där en stund och gjorde upp eld. Efter ett tag såg vi något orange uppe på ett berg. Min farbror tog
fram kikaren för att se vad det var. Det var en bärplockande thailändare. Efter en stund ropade
hundföraren att han skulle komma förbi oss. Tiden gick, sedan dök hundföraren upp och sade att
han skulle gå en vända till. Det gick ytterligare en stund och vi trodde att det snart var klart, så vi
plockade ihop våra saker och gick en bit upp på hygget, som var fullt av lingon. Jag tog fram en plast-
påse och började plocka lingon. Då fick hundföraren ett upptag på älg! Men då dök det än en gång
upp en thailändare och han började skrika. Min farbror sade åt honom att vara tyst. Plötsligt small
ett skott och thailändaren skrek igen och sedan small det två, tre och fyra skott. Min farbror ropade
till hundföraren och frågade vad han hade skjutit på. Det var en älg och den var död, så jaktledaren
sade att vi skulle avbryta jakten och så snabbt som möjligt få fram älgen ur skogen. Vi for dit på en

igenvuxen skogsbilväg. Min
farbror sa: ”Har jag köpt
en terrängbil, så ska jag ta
mej dit in!” Så vi dundrade
in där. En passkytt dök upp
och frågade vad vi gjorde
därinne. Vi fick vänta en
stund på älgdragaren och
när den kom drog vi fram
älgen och lastade den på
min farbrors bil. Därefter
åkte vi till slaktplatsen och
slaktade den. Vi lät den
hänga en natt. Sedan var jak-
ten slut för den här gången.
            av Mikael Norberg

Botebladets 25:e recept är en kötträtt.
Receptet är inlämnat av Kerstin Wiking
i Sundby, som just nu jobbar i köket på
Kalknäs skola.
Samtliga ingredienser finns att köpa hos
Handlar´n. Lycka till och smaklig måltid!
Välkommen att bidra med ett eget recept!

Gratinerad fläskfilé
(4 portioner)
250 gr broccoli
600 gr fläskfilé
Salt & peppar
2 msk smör eller margarin
10 champinjoner
3 msk vetemjöl
3 dl mjölk
1 dl grädde
1 msk kalvfond
4 soltorkade tomater i olja
1.) Dela broccolin i mindre buketter och koka dem i 2 minuter.
Lägg över broccolin i en smord ugnsfast form.
2.) Putsa köttet och skär i skivor. Bryn köttet på båda sidor.
3.) Skiva svampen och fräs den i en kastrull med smör. Strö över
mjöl, tillsätt mjölk och koka upp under omrörning. Tillsätt fond
och grädde och koka i några minuter.
4.) Smaka av med kryddorna och rör i de hackade tomaterna. Häll
såsen över köttet och gratinera i 10 minuter i 200°C.
Servera med klyftpotatis eller kokt potatis.

GRATINERAD
FLÄSKFILÉ

Det är mycket möjligt att det var ögonen på just denna björn som
Mikael Norberg stirrade in i. Via automatik togs nämligen denna
bild samma  vecka  och på ungefär samma ställe med en s k åtelkamera.
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Av Rolf Ronestjärna, Undrom

Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

Under en av mina vinterpromenader håller jag på att sätta hjärtat i halsgro-
pen när plötsligt Arga Gubben kommer flåsande runt ett buskage, med hun-
den Hubert, mer eller mindre, släpande bakom sig. Utan att ägna mig någon
som helst uppmärksamhet forsar han snabbt förbi, men stannar, efter tiotalet
meter, plötsligt till, vänder sig om och går snabbt tillbaka mot mig.
AG: Jo, förresten, när jag ändå har söta redaktörn på tråden, så kan-
ske vi kunde språkas några ord. BB: Det går bra det. Jag måste säga
att jag sällan har sett Gubben så stressad förut. AG: Tror jag det!
Han vet väl om att byn de senaste dagarna har varit utsatt för en
fientlig invasion!? BB: Jag tror jag förstår vad Gubben är ute efter...
AG: Fattas väl bara, han är väl inte helt bakom flötet, eller!? BB: Det finns det säkert delade meningar
om... AG: Jag har då ingen delad mening om det och han vet vad jag tycker. BB: Jodå. AG: Men då gnug-
gar väl redaktörn händerna ordentligt och jag misstänker att det kommer ett reportage i bladet!? BB: Jodå,
några rader lär det nog bli. Vad tycker han själv om det hela? AG: Jag tycker att det har varit ett ståhej utan
dess like. Till och med mej var dom tvungna att intervjua. BB: Oj då, det var lite oväntat. AG: Nu förstår jag
inte hur han tänker. Det var väl ganska väntat att de även skulle söka upp mej!? BB: Jasså, varför då, om jag
får drista mej att fråga!? AG: Jamen, det vet väl alla att även jag blev bortlämnad när jag var liten. BB: Ja-
ha, det kände jag faktiskt inte till. AG: Ja, i alla fall blev jag lämnad hos grannen, vid ett tillfälle, när mor be-
hövde ta far till veterinären. Och det är ju inte heller nån hemlighet att även jag gick på Kalknäs skola som li-
ten...njae, i alla fall har jag promenerat förbi den ett antal gånger under årens lopp. BB: OK... AG: Likaså
startade ju även jag en SSU-förening i ungdomsåren. BB: Nu får man höra! Gubben startade alltså en So-
cialdemokratisk ungdomsförening som ung!? AG: Det har jag aldrig sagt! Se till och lyssna lite bättre, an-
nars är det ingen mening att vi fortsätter att prata! Det var en förening som skulle ge mig rätt att sova på
lektionerna i skolan, alltså Sova Under Skoltidföreningen. BB: OK, jag måste ha hört fel. Jag ber så myc-
ket om ursäkt! Han startade alltså en SUS-förening! AG: Startade och startade... jag var faktiskt på väg och
göra det, men jag hann tyvärr somna innan. BB: Så kan det ju bli ibland. AG: Jupp! Men vi får inte heller
glömma att jag jobbade som svetsare i unga år. BB: Det kände jag faktiskt inte heller till. AG: Njae, jobbat
och jobbat...mor och far hade i alla fall en granne som var svetsare och dom tyckte därför att även jag bor-
de ha satsat på det yrket. BB: Men nån fackförening har väl Gubben ändå aldrig varit med i!? AG: Säg inte
det, säg inte det! Under många år hade jag och gumman adressen Fack 11... BB: Jag vet inte, men jag tyc-
ker mej kunna spåra en viss avundsjuka här... AG: Jajamensan, det möter jag varje dag. BB: OK, glöm
det! Han nämnde förresten nånting om att han hade blivit intervjuad av tidningarna när dom var här. Vad frå-
gade dom egentligen honom om då!? AG: Vad dom frågade mej om!? BB: Ja. AG: Han menar alltså vad
dom ställde för frågor till mej!? BB: Ja, så skulle man väl kanske kunna tolka min fråga. AG: Tja, dom fråga-
de, rätt och slätt, om jag visste var Sunnersta låg. BB: Och det visste han givetvis! AG: Självklart! Det borde
man väl veta efter att ha bott i bygden under hela sitt liv, eller vad säger han själv!? I Örnsköldsvik, så klart!
Inom loppet av ett halvt ögonblink hinner Arga Gubben, och en högst otålig Huberthund, vända på klacken
och tillryggalägga åtminstone ett par travhästlängder, lämnandes en småhuttrande vinterflanör stående med
en öppen och märkbart ovalformad mun.
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BOTEÅS HEMSIDA

Via Anslagstavlan på hemsidan har Du

koll på det mesta som händer i bygden!
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Pubafton på Sunnersta Folkets Hus
Lördagen den 3 mars kl 20-01

Trubadur Johan Lindström
Förtäring säljes under kvällen

Inträde 50 kr

PUBAFTON

Arrangör: Undroms IF:s Fotbollssektion

I
I

II

I

Tannsjöträffen
Var: Stortannsjön vid dammen
När: Lördagen den 10/3 kl 11
Aktiviteter: Yxkastning, tipspromenad, lotteri, ma-
skinvisning av GTM
Försäljning av: Hamburgare, dricka, kaffe & kaka
Information: Medlemskort finns att köpa hos Hand-
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.

¤ KORV- & HAMBURGERFÖR-
SÄLJNING   ¤ LOTTERI
¤ SÅNGUPPTRÄDANDE AV
FAMILJEN  RONESTJÄRNA
¤ BRASA & FYRVERKERI

I

VÄLKOMMEN

I

TILL VALBORGS-
MÄSSOFIRANDE

30/4 kl 19 på Rixdan
i Björkåbruk

I

I

Fredagen den 11 maj
Lunchtrav

II
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I
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I

I

Års- & administrationsmöte för Sunnersta Folketshusförening
Lördagen den 24/3 kl 15 i Sunnersta Folkets Hus

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

Välkommen!
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I
Valborgsmässofirande den 30/4

 kl 19 på Stranden i Undrom
Årets vinterevenemang

I

Lill-Hasan (2,5 km)

 

Vid frågor ring Eskil Åslund, 070-268 11 28
Arrangör: LRF & Skoterklubben

vid Kalknäs skola
Söndagen den 11 mars
Anmälan sker på plats kl 11

& därefter sker masstart kl 12
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!

Välkommen på loppis i
Sunnersta Folkets Hus
Söndagen 25/3 kl 11-14

Anmälan till Laila Lindholm, 070-636 61 04
eller Kristina Strand, 070-643 84 71

(Anmäl gärna innan den 19/3)

Hyra 75 kr/bord

Fikaförsäljning

 I

 

Arrangör: Björkå
Samhällsförening

I

I

I

I

Danskväll på Sunnersta Folkets Hus
DANSKVÄLL

Damma av era danskläder och vaxa skorna!
Kom till Sunnersta Folkets Hus

lördagen den 17 mars kl 21 och få en
trevlig danskväll till Björksjögänget!

Inträde 100 kr - Fika kan köpas under pausen

I

Arrangör: Boteå
Föreningssamverkan

Välkommen!

I

I

I

I

 

+ Brasa + Fikaförsäljning
+ Godisutdelning

Välkommen!
För mer information:

Per-Åke Göransson, 602 02
Martin Åslund, 605 21
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+ Herrlag & ungdomsfotboll + Längdskidåkning
+ Fritidsgård + Stavgång + Spinning

Medlemskortförsäljning:
Lollo Wallblom, 0612-604 63
Anders Bodin, 0612-603 33

Hemsida: http://www.klubben.se/undromsifI

Medlemsförmån hos Hårlooken i Björkå

Medlemskort:
Familj 200 kr, vuxen 100 kr,
barn upp till 16 år 50 kr
Bankgiro 5458-5492

UNDROMS IF

I

I

I I

Telefonnummer & mail till Byavakten:
072-737 81 45 - byavakten@botea.se

 

 

 

I

Hör av Dig om Du, på något sätt, iakttar något
misstänkt! Patrulleringsbilen har en lampa på taket,

med vitt sken framåt och rött sken bakåt.

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

Kom ihåg att ange avsändare!
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Stor kakfrossa
och välkomstfika för alla nyinflyttade

I

Lördagen den 31/3 kl 14 på Sunnersta FH
Anmälan om att bidra med en kaksort senast

14/4 (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
Ingrid Wiking, 076-800 21 18 eller Kristina

Strand, kristinastrand@hotmail.com

I

I

I

I

SÖNDAGEN DEN 1/4
KL 15 på KALKNÄS SKOLA
Alla intresserade välkomna!

- Fika serveras - I

Välkomna till Solberg Inn, Undrom
 Vi öppnar nu vår gård och kan erbjuda
- Övernattning med frukost
- Konferenser och möten
- Bröd- och pizzabak

 Ring för information och bokning
Ingrid och Tomas Eklund, 0612- 600 89

Det finns ett fåtal
spinningtider lediga

Kontakta Lollo på
070-364 26 39I

I

II

I

Dahlins Motor, GTM och Boströms Traktor
visar skotrar, fyrhjulingar och motorsågar

Grillomsdagen
Lördagen den 24/3 kl 11

I

II

I

Spelstuga i Björksjöns Folkets Hus
Lördagen den 26 maj kl 13

Kom och spela och lyssna med oss!
Många spelmän & kvinnor kommer att spela

och sjunga under dagen
- Fika finns att köpa -

 Musikgänget i Björksjön I

I

I

I

Torsdagen den 22/3 kl 19
Planering inför Boteåfestivalen I

 I

I

I I I

II

Disco Kalknäs skola
Fredagen den 9/3 kl 19-23

Från åk 3 - Inträde 30 kr

Fika och diverse försäljningar
Se även annons i Tidningen Ångermanland

Arrangör:
Boteå-Styrnäs LRF & Skoterklubben
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BFÖRE-
NINGS-
BREV

Iförra veckan fyllde taxen Nasse 14 år. Han är fortfarande i god form, bara lite

 

            gråare om nosen och stelare i lederna. Större delen av sin vakna tid ligger han och
              sover, när han inte tigger mat. Ungefär samtidigt med taxens födelsedag slutade
vår praktikant, Johan Karlsson från Överlännäs, på den lilla advokatbyrå i Gamla stan där
jag arbetar. Jag misstänker starkt att det är han som är upprinnelsen till att jag nu
tvingas att skriva denna krönika. Vi visade oss efter visst samspråk ha en gemensam näm-
nare i Överlännäs församling och därtill en gemensam bekant i den rekorderliga kontors-
flickan Pia Hedberg. Efter att på fyra år ha avverkat fyra pastorat, och lika många kyrko-
herdar, bestämde jag mig för att gå tillbaka till juridiken. Lugnare så. I den här branschen
träffar vi nämligen förlikningar mellan parterna. Ganska ofta till och med. Det upplevde
jag aldrig i Svenska kyrkan. Min hustru Kerstin var dock inte överens med mig i detta.
Hon valde bort mig för striderna i kyrkan. Kanske gjorde hon rätt, vad vet jag. Istället
för Kerstin har jag fått en persisk prinsessa, underskön och som klippt ur Tusen Och En
Natt. Så nu måste jag alltså kämpa med persiskan, språket alltså. Men det går långsamt
framåt och det känns som om jag har vunnit högsta vinsten. Från min  hörnlägenhet, uppe
på klippan i Fredhäll på Kungsholmen, är utsikten vidunderlig. Nästan som i Boteå och Över-
lännäs. Närmaste grannar är de båda Essingeöarna.
     Från öster till väster kan jag se Högalidskyrkan, Globen, Södersjukhuset, Liljeholmen,
Gröndal, Ericssons enorma kontorskomplex, tornet vid Telefonplan, Bredäng och vatten-
tornet i Sätra. Längst bort i väster, bortom brommalandet, tornar värmeverkets båda
skorstenar upp sig i Hässelby och så Vattenfalls kontorskomplex i Råcksta. Sedan tar ut-
sikten slut. Ungefär 30 meter rakt nedanför mitt hus rinner E4:an och Essingeleden in i
berget. Så det är inte alltid helt tyst utanför huset, men sådant får man ta om man bor i
storstaden. Vill man ut i grönskan, börjar stigen på berget alldeles utanför huset och se-
gelkajaken ligger och väntar på våren vid Ulvsundasjön ett par kilometer bort. Den gamla
knotiga skärgårdstallen utanför husknuten är pinad och formad av den vind som ofta blå-
ser häruppe. Jag trivs bra med det liv som jag lever nu, även om inte allt alltid är perfekt,
också om det kanske kan verka så. Saker och ting har dock fallit på plats och jag själv har
blivit äldre, mer mogen och etablerad. Det känns bra på många sätt.

Henrik Edström

Henrik Edström
F d komminister i Boteå och Överlännäs församlingar

Ovannämnde Johan Karlsson är dock helt oskyldig till att Henrik ”tvingades”
att skriva detta gästboksinlägg. Det var nämligen mitt eget påhitt (reds anmärkn).

 


