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Lyckad premiär för
Grillomsdagen

SIDAN 3

V

älkommen att ta del av ännu ett
fullspäckat nummer av Botebladet,
Boteås 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 ställt upp
för intervjuer! Det är ett sådant engagemang
som säkerställer tidningens fortlevnad.
Det är med spänning och tillförsikt som
jag ser fram emot Boteåfestivalen i sommar.
Jag misstänker att det, med anledning av
den, kommer att finnas en hel del att skriva om i nästa nummer av Botebladet.
Jag måste säga att jag är mäkta imponerad av alla Er Boteåbor som lägger ned
mycket ideell tid för att vår bygd ska utvecklas och bli ännu attraktivare att bo i.
Ni gör det så fantastiskt bra allesammans!
I sitt installationstal 1961 sade president
John F Kennedy ungefär så här: ”Fråga inte
vad ditt land kan göra för dig, fråga vad
du kan göra för ditt land.” Jag tror att det
är en devis som också är tillämpbar när det
gäller vår bygd. För om vi alla hjälps åt,
och drar vårt strå till stacken, så förmår vi
uträtta stordåd tillsammans. Det är också
det som stärker bysammanhållningen, skapar trivsel och ger personlig tillfredsställelse. Pröva själv om Du tvivlar på vad jag säger eller inte själv har fått uppleva det ännu!
Nästa nummer av Botebladet kommer
ut vecka 37-38 och sträcker sig november
månad ut.
Ha en riktigt skön och välsignad sommar
och väl mött på alla de trevliga och intressanta satsningar som bygden har att erbjuda!

Rolf Ronestjärna, chefredaktör

6
Bilden ovan visar hur Botebladet såg
ut för exakt tio år sedan. Gamla
nummer finns till försäljning!

Kontakta gärna oss i redaktionen:
Rolf Ronestjärna 0612-601 23
Erik Sundberg 0612-603 05
Irén Freijs 073-806 43 04
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PRESSTOPP
NÄSTA BOTEBLAD
fredagen den 7/9 2012
Notera detta datum
i Din planering!
Man måste inte jaga prylar och status

H

ur ska man sammanfatta och få till en intressant
artikel om mitt liv? Det var många tankar som flög
genom mitt huvud när jag fick frågan att skriva här.
Jag heter Birgitta Blomén, är gift med Lars ”Blomman” sedan snart ett år tillbaka och på väg att flytta till
Grillom inom kort. Jag föddes 1954 i Västerhus, en liten
by i Ångermanland, och efter avslutad grundskola flyttade jag hemifrån och började jobba. Jag har aldrig varit
arbetslös i hela mitt liv. Jag har jobbat på affär, kört
varubuss i Örnsköldsvik, jobbat inom äldreomsorgen i
Ullånger, arbetat på verkstad i Mjällom och de senaste
tolv åren har jag arbetat inom Landstinget i Sundsvall.
Jag har varit gift tidigare och fått fem underbara tjejer
som nu är vuxna och själva fått ungar.
Sommaren 2009 träffade jag min man Lars via en
kontaktannons på nätet och upptäckte då att mer lik
varandra än vad vi är kan man nog inte bli. Vi är två händiga personer, som har flätat samman sina liv. Under dessa snart tre år har vi byggt en fantastisk fristad i Tannsjön, där vi också gifte oss sommaren 2011, och dit vi
längtar varje ledig tid. Tänk dig en varm sommarkväll
nere vid stranden, en liten brasa där vi grillar korv och
ser solen gå ner, eller att sent en höstkväll göra upp eld
i vattenvärmaren nere vid stranden och tvätta sig under
stjärnorna efter en arbetsam dag. Det kallar jag livskvalité! Vi tillbringar mycket tid med varann i skog och mark
och jakt och fiske är intressen som vi delar.
Jag har ständigt nya projekt på gång och är aldrig
rädd för att ge mig i kast med uppgifter som jag aldrig
har provat på förut. Det blir oftast bra och blir det inte
det, så börjar jag om, tjurig och envis för att komma dit
jag vill. Med Lars vid min sida har jag ett enormt stöd i
allt jag vill åstadkomma, men även en hjälp för att stoppa
mig i mina vilda fantasier. ;)
Nu söker jag nytt jobb i Sollefteå
med omnejd och ser fram emot att äntligen få flytta hem till min man och slippa de långa resorna till mitt arbete i
Sundsvall. Är det någon som har tips
på jobb så hör gärna av er till mig!

Birgitta Blomén, Grillom
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Kalknäs skola erbjuder trivsam inomhus- och utomhusmiljö för både elever och personal.

Kalknäs skola är Boteås framtid
Bygdens invånare vände tillsammans den nedåtgående elevtrenden på skolan

V

id månadsskiftet maj/juni 2007 föreslog Barn- och skolnämnden i Sollefteå att Kalknäs
skola skulle läggas ner. Nedläggningshotet utlöste ett väldigt stort engagemang i bygden. Inriktningen var att på ett konstruktivt sätt bemöta argumenten för nedläggning,
men kanske framförallt att försöka ändra på de förutsättningar som låg till grund för nämndens
beslut om nedläggning. Beslutet byggde bl a på en prognos som visade att det, höstterminen
2012, endast skulle finnas 37 elever i åldersgrupperna F-6 på skolan. Prognosen räknade in alla
födda barn inom upptagningsområdet och förutsatte att inga familjer skulle komma att flytta ut
eller in. För att säkra skolans överlevnad och utveckling behövde vi därför se till att fler familjer
flyttade till Boteå än flyttade från.
Tack vare mångas gemensamma ansträngningar, och bl a via annonsering på Blocket där vi
efterlyste barnfamiljer till de tomma husen i bygden, lyckades vi att vända den nedåtgående trenden.
På kort tid flyttade åtta barnfamiljer till Kalknäs skolas upptagningsområde och redan året därpå blev Boteå den församling i Ångermanland som ökat sin befolkning mest. Den här vårterminen
har det gått 55 elever på Kalknäs skola. Det är 18 fler elever än vad prognosen från 2007 förutsåg att det skulle vara höstterminen 2012, med andra ord 49% fler elever! Och även om man
skulle fråga de allra största optimisterna, så lär man nog inte finna någon som trodde på en sådan
positiv utveckling för skolan.
Det har nu kommit nya beräkningar på hur många elever det kommer att vara framöver. Läsåret
2014/2015 beräknas elevantalet att sjunka från nuvarande 55 till 44. Det innebär att ansträngningarna att få fler familjer att flytta hit måste fortsätta! Hur kan vi tillsammans hjälpas åt med
detta? Det allra viktigaste är ju att vi som bor här trivs och även inser vilken fantastisk bygd vi bor i.
Detta är nämligen en grundförutsättning för att man ska vilja bo kvar här och likaså att vi tillsammans också, på ett trovärdigt sätt, ska kunna marknadsföra bygden som ett attraktivt alternativ. Vi
har ju t ex en väldigt fin och väl fungerande skola, där lärarteamet och eleverna gör ett fantastiskt
jobb tillsammans. Vi har också en mycket fin och ändamålsenlig livsmedelsbutik, där det trevliga
bemötandet, de generösa öppettiderna och det breda utbudet av varor som butiken tillhandahåller
är ovärderligt för att bygden ska fortsätta att utvecklas och för att fler ska vilja flytta hit. Om alla
skulle välja att handla lite mer i vår lokala livsmedelsbutik, så skulle vi säkerställa att vi även i fortsättningen kommer att kunna ha kvar denna service. Handlar´ns roll som mötesplats för människor
är givetvis också väldigt viktig. Dessutom ligger Boteå inom pendlingsavstånd till Sollefteå och
Kramfors, men det är också möjligt att pendla till Örnsköldsvik och Härnösand. Detta ger bättre
förutsättningar för inflyttare, än på många andra ställen, att kunna pendla till sina jobb.
I slutet av augusti planerar Boteåparlamentet att ha ett stormöte, där vi får samtala om vad vi
tillsammans kan göra för att få behålla vår fina skola i många år till. Jag hoppas att det blir stor uppslutning på det mötet! För visst kommer väl du också!?
av Lennart Johansson
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Intervjun som reportern Anna Ahlström gjorde med Lise-Lott Schöllin på Handlar´n sändes i radion.

Sollefteå kommun har planer
på att lägga ned Vallänge
Budgetberedningens förslag känns ogenomtänkt och mer som ett hugskott

E

nligt Radio Västernorrland tittar man just nu inom Sollefteå kommun på vilka konsekvenser
som nedläggningar/sammanslagningar av mindre enheter inom åldringsvården skulle kunna få. I en radiointervju den 8:e maj sade Jerry Mähler, äldreomsorgschef i kommunen, att
en sammanslagning av två mindre enheter skulle kunna innebära en minskning av personalkostnader för kommunen med ca två miljoner per år. Samtidigt konstaterade han att de äldre blir allt
fler och att det inom några år t o m kommer att fattas boendeplatser i Sollefteå...
Vad är det man brukar säga? Ingen rök utan eld, eller!? Vid ett möte med Boteå PRO den 23/5
meddelade nämligen John Åberg, ordförande för Vård- & äldrenämnden, att man i kommunens
nya budgetberedning föreslår nedläggning av Vallänge. Kommunala besparingar, speciellt när det
handlar om skola, vård och omsorg, brukar vara de som är de minst populära i de breda folklagren.
De flesta av oss tycker nämligen att det är helt OK att betala skatt till just dessa områden. Det är
därför inte utan att man undrar om pengabristen, i kommunens börs, eventuellt kan hänga samman
med de investeringar som gjorts på senare tid (t ex det nya badhuset och Hotell Hallstaberget).
Det händer ibland att politiker fattar fel beslut, men det händer inte lika ofta att politikerna ifråga behöver ta något ansvar eller konsekvenser av sina felaktiga beslut, utan istället är det deras väljare som får göra det. Därför är det viktigt att de beslut som tas inom politiken är väl grundade och
att man tar sig tid att försöka analysera de följder som de kan få. Det är alltför lätt att man stirrar
sig blind på siffror och missar helheten. En seriös konsekvensanalys, när det gäller Vallänges framtid,
borde väl därför vara på sin plats, eller hur!? Det är väl ändå det minsta man kan begära...
Vallänge har ett mycket gott rykte och är även vida känt när det gäller personalens kompetens
och hängivenhet. Och bland Boteås skattebetalare torde det inte finnas någon som vill att Vallänge
särskilt boende ska läggas ned. Först och främst är det ju så oerhört värdefullt att i livets slutskede
kunna erhålla en bra och kvalificerad vård på hemmaplan, där man känner igen sig och där man
har nära till vänner och bekanta. Dessutom handlar det ju också om en ganska stor skara Boteåbor
som har Vallänge som sin arbetsplats. Vem ska egentligen ta ansvar för dem i fortsättningen!? Men
det torde väl bli våra skattepengar som får göra det, antar jag...
Som oftast är det snabba ryck när obekväma beslut ska fattas och därför minimalt med tid för
mobilisering hos de som drabbas. Boteåparlamentet kommer dock att, någon vecka in i juni, kalla
till ett öppet möte i Boteå med berörda politiker. Håll därför utkik på Boteås hemsida och på bygdens annonstavlor!
av Rolf Ronestjärna
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Busschaufför Kent Edholm, från Prästmon, tycker att det ska bli spännande med gratis bussar.

Sollefteå kommun bjuder på
gratis buss under sommaren
Det kan mycket väl bli en fortsättning om kommunens försök faller väl ut

D

Marianne Sellin, Björkå Bruk:
- Det vore suveränt! Särskilt
vintertid och om det passade
med arbetstiderna. Kanske skulle man även klara sej med en
bil i familjen då.

Anders Öhlund, Undrom:
- Rent ekonomiskt skulle det vara kanon, eftersom bränslet blivit så dyrt! Om busstiderna passade skulle man kunna åka på
olika tillställningar i stan.
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en 20:e mars hölls ytterligare ett möte (se förra Botebladet) på Kalknäs skola om kommunens kollektivtrafik. Tanken med mötet var att presentera det förslag som man kommit
fram till när det gäller bussturer m m. Den riktigt stora överraskningen i informationsmötet, presenterat av kommunstyrelsens ordförande Elisabet Lassen, var beskedet om att kommunens
arbetsutskott planerade att föreslå kommunstyrelsen att i sommar testa gratis kommunikationer
inom Sollefteå kommun.
I april togs det formella beslutet, vilket innebär att busstrafiken på samtliga linjer inom Sollefteå
kommun, under perioden den 8 juni till 19 augusti, blir gratis i sommar. Till hösten kommer man att
utvärdera försöket och om det visar sig ha fallit väl ut, så kan det komma att tas ett beslut om en
fortsättning för längre eller kortare perioder.
av Rolf Ronestjärna

Elisabeth Sellgren, Holm:
- Mycket bra! Jag skulle bli glad
och stolt om Sollefteå ville göra
en grön satsning. Miljömedvetenheten är viktig och föräldrar
skulle slippa skjutsa sina barn.
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Tränaren Kenneth Bergström flankeras här av andretränaren Per Bergström och av Stefan Strandberg.

Undroms IF satsar på framtiden
med ett kraftigt föryngrat lag
Framtiden för idrottsföreningen och dess A-lagsfotboll känns ljus och hoppfull

E
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fter seriens slut i höstas såg framtiden allt annat än ljus ut för Undroms IF:s A-lagssatsning,
eftersom man inte längre hade någon tränare, fotbollsansvarig eller överhuvudtaget några
spelare att tillgå. Givetvis var olyckskorparna inte sena med att kraxa om att det nu var finito för klubbens A-lagsfotboll. Så hade kanske också blivit fallet, om inte försynen hade gjort att
man för något år sedan drog igång ett utvecklingslag, med en mängd spel- och träningshungriga
ungdomar, i föreningen.
Tiden var nu inne för ett generationsskifte i laget och för en renodlad ungdomssatsning. Stefan
Strandberg, en av föreningens många eldsjälar, kom att axla ansvaret och gå in i jobbet som ansvarig
för spelare och tränare i laget. Tack vare den stora ungdomssatsningen kom man att locka många nya
unga spelare till klubben och snart hade man även en ny tränare på gång. Mer än hälften av spelar-

Undroms IF:s A-lag består den här säsongen av många unga och ganska orutinerade spelare.
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na idag kommer ifrån Sollefteå, men hela tio stycken kommer ifrån Boteå. Idag finns totalt 38 spelare, med en medelålder runt 18 år, tillgängliga
för A-laget i division 4 och för Utvecklingslaget
i division 6. Varken fotbollslagen i Sollefteå eller
Kramfors kan visa på liknande siffror. Sollefteå
GIF har dock även de dragit igång ett utvecklingslag inför den här säsongen. Två spelare från fjolårets lag bestämde sig dock för att fortsätta spela
för Undroms IF, nämligen Undromskillen Joel
Ölund och Per Bergström, som också gick in som
assisterande tränare.
Stefan Strandberg berättar att samarbetet mel- Årets upplaga av laget har en stark försvarslinje.
lan A-laget och Utvecklingslaget fortsättningsvis
kommer att vara ännu tajtare än tidigare. Likaså
kommer steget till A-laget, för spelarna i U-laget,
att vara ännu mindre än vad det har varit tidigare.
Många fler är därmed med och krigar om en ordinarie plats i A-lagstruppen. ”Alla sporras av konkurrensen, vilket samtidigt höjer kompetensen och
kvaliteten hos alla”, konstaterar Stefan. Vidare
tränar en handfull spelare i A-laget idag med U-laget och på samma sätt tränar en handfull spelare i U-laget med A-laget, för att öka motivationen
hos framförallt spelarna i U-laget.”Det här är verk- Mattias Strandberg (t h) är ett av lagets framtidslöften.
ligen ett drömscenario för oss och får vi bara
behålla nuvarande spelartrupp, så kan vi gå hur
långt som helst framöver, eftersom det finns en
sån otrolig utvecklingspotential i laget”, konstaterar Stefan Strandberg vidare.
Stefan berättar avslutningsvis att försäsongen
har gått förvånansvärt bra och att målsättningen
för i år sträcker sig till att kunna hänga kvar i fyran. Efter de fyra inledande matcherna i serien har
laget lyckats skrapa ihop fyra poäng. Det ska bli
mycket intressant att fortsättningsvis följa Undroms IF:s ungdomssatsning och vi önskar båda
lagen lycka till.
av Rolf Ronestjärna Joel Ölund (t v) är en verklig klippa i backlinjen.

Undroms IF har i år en rekordstor spelartrupp, eftersom man även kan ta spelare ur Utvecklingslaget.
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Grillomsbon Birgitta Blomén har målat tavlan som nu sitter på Grilloms gamla skolas vägg.

God tillströmning av besökare
vid premiären för Grillomsdagen
Det mesta talar nu för en fortsättning

L
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ördagen den 24:e mars var det premiär för
ett alldeles nytt arrangemang i Boteå,
nämligen den s k Grillomsdagen. Dagen
till ära visades även Grilloms nya välkomstskylt
(se artikel sidan 28). Eskil Åslund, en av initiativtagarna, berättar att han själv, tillsammans med
Martin Åslund och Robert Ekström, spånade fram
idén någon gång i vintras när de satt och pratade.
De lösa planerna kom att utmynna i detta samarrangemang mellan Boteå Skoterklubb och Boteå-Styrnäs LRF.
På plats fanns Sollefteåföretaget Gjersvold
Värmen från hamburgergrillen lockade vissa.

Det rådde full aktivitet bland de olika utställarna och stånden på den anordnade Grillomsdagen.
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Trädgård & Mark, som bl a visade upp sitt sortiment av snöskotrar av märket Arctic Cat. Likaså
fanns en borrmaskin för bergvärme, från Sollefteåföretaget TSB Entreprenad, på plats och även
Dahlins Motor från Bollsta. Utöver detta fanns
det även ett antal försäljningsstånd och ett välbesökt hamburgeri. Likaså fanns det möjlighet för
besökarna att visa upp sina färdigheter i yxkastning, vilket också en del passade på att göra.
Av den goda tillströmningen av besökare under dagen, så kan man nog konstatera att det blev
ett lyckat arrangemang, som har alla möjligheter
att växa sig större i framtiden. ”Vi räknar med Törstabon Peter Gjersvold visade bl a snöskotrar.
att köra igen nästa år, men troligtvis blir det i
februari istället”, summerar en nöjd Eskil Åslund,
ordförande i Boteå-Styrnäs LRF och nämner också i förbigående att föreningen har blivit utsedd
till årets LRF-förening i länet, mycket beroende
på alla de satsningar som man gjort i bygden under det gångna året. Även Per-Åke Göransson,
ordförande i Boteå Skoterklubb, är väldigt nöjd
med satsningen. ”Allting flöt på jättebra och det
var givande och intressant med dom olika företagen som fanns på plats. Det lär säkert dyka
upp fler företagare i fortsättningen.”
av Rolf Ronestjärna Tybrännsbon Tommy Åslund krängde bergvärme.
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Rolf Nordström och Maria Göransson var glada och Lars Blomén sålde bl a egna fågelholkar.

Det var Robert Ekström, Martin Åslund och Eskil Åslund som kläckte idén om Grillomsdagen.
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Helena Ekholm kunde glädja sig åt tre SM-guld i vad som troligtvis var hennes sista tävling.

Storslam när Helena Ekholm körde sin sista skidskyttetävling
Sollefteås skiddrottning visade upp sig på hemmaplan

H

Helena var överlägsen konkurrenterna i spåret.
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elgumstjejen Helena Ekholm (tidigare
Jonsson) kan se tillbaka på en fantastisk idrottskarriär. Trots en förhållandevis kort karriär som skidskytt, med debut i världscupen i Östersund 2005, så har hon hunnit med
att ta totalt åtta VM-medaljer:
+ Guld i mixstafetten i Antholz, Italien 2007
+ Guld i jaktstarten, silver i mixstafetten och brons
i masstarten i Pyeongchang, Sydkorea 2009
+ Guld i distans, brons i jaktstarten och brons i
mixstafetten i Chanty-Mansijsk, Ryssland 2011
+ Brons i distans i Ruhpolding, Tyskland 2012

Var det möjligen ett leende av igenkännande?
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Säsongen 2008/2009 vann Helena även Världscupen, efter fler segrar än Kati Wilhelm som slutade på samma poäng som henne. Därutöver har
Helena vunnit ett okänt antal SM-medaljer under
sin framgångsrika karriär, varav de tre senaste,
och troligtvis sista, bärgades under Skidskytte SM
i Sollefteå sista helgen i mars. 2009 tilldelades
dessutom Helena Ekholm Svenska Dagbladets
guldmedalj och fick även ta emot det s k Victoriastipendiet ur Kronprinsessans hand. På idrottsgalan 2010 fick hon även pris som Årets kvinnliga idrottare och belönades samtidigt med svenska folkets pris, det s k Jerringpriset, där hon fick Carl Johan Bergman hade en lyckad SM-helg.
rekordstora 67,6% av rösterna.
Förhållandena under SM-tävlingarna i Sollefteå var långt ifrån optimala, eftersom det var
blidväder och det regnade och snöade om vartannat. Detta till trots hade arrangörerna lyckats
få till åkbara spår. Trots gratis inträde var det dock
förvånansvärt lite publik. Från torget fanns det
möjlighet att åka buss gratis via Risön, Remsle
och Hallstabacken, vilket begagnades av en hel
del. SM-kung blev Carl Johan Bergman med två
guld och ett silver, medan Elisabeth Högberg tog
guld i stafetten (tillsammans med Helena) och två
individuella silver.
av Rolf Ronestjärna Hemmaåkaren Elisabeth Högberg tog medaljer.
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VM-medaljören Fredrik Lindström fanns på plats tillsammans med Kalle Grenemark och Henrik Forsberg.

Det tunga och besvärliga föret gjorde att många åkare var väldigt trötta när de kom i mål.
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Det nystartade Holmsten Band är en fortsättning på gruppen Lommra som lade av 2011.

Holmsten Band fick publiken i Sunnersta Folkets Hus att gunga loss
Boteå Skoterklubbs musikcafé i Sunnersta Folkets Hus blev en riktig fullträff

S

öndagen den 29:e april ägde två intressanta premiärer rum i Sunnersta Folkets Hus. Det
var nämligen första gången som Boteå Skoterklubb anordnade ett musikcafé och det var
även första gången som Mikael Holmsten uppträdde i Boteå med sitt nystartade Holmsten

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Band.
Trots att tidpunkten för premiären kanske inte var den optimala, bl a beroende på att UIFA-Cupen samtidigt pågick på Bohedsvallen, så kom det ändå ett 50-tal åhörare. Mikael Holmsten sade
inledningsvis att det kändes bra att få spela i Sunnersta Folkets Hus, eftersom det dels var där som
Boteågruppen Lommra inledde sin karriär, men också just det faktum att det endast är lite drygt ett
stenkast mellan Sunnersta Folkets Hus och den gård där Mikael själv växte upp. Kopplingen mellan Lommra och Holmsten Band är högst naturlig, eftersom Mikael var gruppens trummis mellan
åren 2005-2011. Likaså kom två av de övriga bandmedlemmarna, nämligen Per-Åke Stockberg på

Den kunniga publiken i Sunnersta Folkets Hus bjöds på omväxlande musikunderhållning.
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Stefan Bonér, Mikael Holmsten, Kenneth Lindholm och Per-Åke Stockberg är Holmsten Band.
keyboard och saxofon och Kenneth Lindholm på gitarr, med i Lommra 1999. Dessutom består bandet även av Stefan Bonér på bas. Det mesta av bandets repertoar består av nytt, men då och då kör
man även, på publikens begäran, en och annan gammal Lommralåt.
Musiken har, tillsammans med fotbollen, alltid varit något av Mikael Holmstens stora passion
i livet. Redan som tioåring började han spela trummor med Sten Ulander och Ögonstenarna och
fortsatte med det fram till dess att han var 18 år. Därefter spelade han trummor enbart sporadiskt
fram till 2005. Men efter att han satte punkt för sitt mångåriga engagemang i Undroms IF i höstas,
har han kunnat satsa på musiken helhjärtat. Sedan en tid tillbaka spelar Mikael dessutom trummor
i dansbandet Revival från Boteå (se Botebladets sommarnummer 2008 på www.botea.se).
Att Mikael valde att kalla bandet Holmsten Band föll sig ganska naturligt, eftersom namnet
Holmsten är ganska etablerat inom musikerkretsar och att igenkännighetsfaktorn också är stor ute
bland folk. Likaså har Mikael velat föra familjens musikaliska tradition vidare, både hans pappa
Ulf och hans farbror Bert var ju nämligen med och startade gruppen Lommra 1982, som var en fortsättning på Botetjyva (musikkonstellation som bestod av dussinet musiker, som på diverse instrument
spelade en blandning av olika musikstilar).
Trots att Holmsten Band endast har varit igång sedan i januari, så har spelningarna redan börjat droppa in och i skrivande stund har man tolv spelningar inbokade. Bandets nästa spelning i Boteå
blir i samband med Boteåfestivalen i juli.
Kvällens första låt var den omtyckta Botevisan, som var något av Lommras signaturmelodi.
Därefter avverkades, i tur och ordning och till publikens stora förtjusning, låtarna Mary Ann, Summertime Blues, Schottis i Ångermanland, Violetta, Jag ringer på fredag, Sofia dansar gogo, Rise and fall of Flingle Bunt, Sånt är livet, Diana och Promised Land. Under pausen fick publiken
även skriva ned och lämna in egna önskemål på låtar, vilka bandet körde efter paus.
”Det var mycket givande och dom som kom tyckte att det var ett bra och trevligt arrangemang.
Holmsten Band var ett gäng duktiga musiker som visste vad dom gjorde!”, summerar Per-Åke
Göransson, ordförande för Boteå Skoterklubb, nöjt och tillägger att han mycket väl kan tänka sig
ett liknande arrangemang framöver, men att det då hellre hålls någon gång under vinterhalvåret.

Publiken bestod av både känt och okänt folk.
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av Rolf Ronestjärna

Boteå Skoterklubb hade hand om serveringen.
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Både skolelever och vuxna deltog i årets upplaga av Lilla Vasaloppet i Björksjön.

Längdskidåkningen i Boteå har
upplevt ett uppsving i vinter
Många barn och vuxna i Boteå har under den gångna vintern tillbringat tid i skidspåren

U

nder vintern har dagis och förskolan haft ett eget, lite mindre spår utan backar vid skolan.
När det har blivit dags att gå ut har det vid vissa tillfällen nästan utbrutit slagsmål så att
alla ska kunna få rätt pjäxor innan de springer ut i snön. Det har varit många barn som har
satt på sig skidor, åkt en bit, ramlat och tagit sig upp igen, för att efter ytterligare några fall ha tagit
sig runt hela spåret.
Första stora skidloppet, med Boteåbor som deltagare, ägde rum den 24:e februari, då KortVasan
gick av stapeln. I det loppet åker deltagarna de tre sista milen av Vasaloppet, vilket är från tre kilometer före Oxbergskontrollen och fram till målet i Mora. Undromskillarna Oskar Holmsten och
Markus Bodin tog sig i mål på 3:16:13 respektive 3:16:08, trots att det var fyra plusgrader, snön
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Kalknäsbon Jens Stenström var spindeln i nätet.

Vallaexperten Anders Bodin hade mycket att stå i vid sin vallabod inför Hasaloppets start.
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var som sorbé och att spåren i stort sett var obefintliga.
Nästa lopp ägde även det rum i Mora med
omnejd. Det var lärarlaget från Kalknäs skola som
”mot alla odds”, enligt Stig-Ove Andersson, genomförde StafettVasan den 2:a mars. De tog sig
i mål på 7:43:39. En fantastisk prestation med tanke på de isiga spåren och minimal med träning innan. ”Jag trodde att jag skulle dö, när jag släppte kontrollen nerför den två kilometer långa backen efter Hökberg”, berättar Åsa Fredriksson.
Trots det gav det ändå mersmak och nästa år vill
hon åka längre, kanske Tjej- eller KortVasan. Personalen på Kalknäs skola tog sig i mål.
Samma dag som lärarna åkte StafettVasan i
Dalarna hade eleverna sitt årligen återkommande
Lilla Vasaloppet i Björksjön, där den lokala skoterklubben som vanligt såg till att spåren var i bästa möjliga skick. Vädret var vackert, men det blåste en hel del. De yngre eleverna (upp till årskurs
3) fick åka 3 km, medan de större barnen åkte drygt
6 km. Föret var inledningsvis hårt och isigt, men
allteftersom dagen gick övergick det, med hjälp
av några plusgrader, till en sorbéliknande snö. Flera av eleverna hade sina föräldrar med sig och
dessa servade med alltifrån att hjälpa upp elever
som ramlat, till upphällning av kalla eller varma Efter Hasaloppet var det stor prisutdelning.
drycker. Dessutom bjöd skoterklubben på grillad korv och saft. När eleverna kom i mål fick de varsin lott och dagen avslutades med lottdragning, där alla fick vinster på sin lott.
Den 11:e mars arrangerades, för tredje året i rad, Hasaloppet av Boteå-Styrnäs LRF och Boteå Skoterklubb i spåret utanför Kalknäs skola. Det var förhållandevis god uppslutning, trots det
lite bistra vädret. Anders Bodin var, som vanligt, den som hjälpte till med skidorna, denna ”klistervalladag”. Totalt 20 barn och ca 20 vuxna medverkade i årets Hasalopp. Den yngsta var fyra år.
Sigge Bodin, förra årets äldste deltagare, hade för tillfället dragit på sig en förkylning och kunde
därför inte delta. Klass 6 på Kalknäs skola sålde korv och goda kakor till förmån för sin klassresa
till Bodaborg i Östersund. När alla hade kommit i mål, fick samtliga barn en prispåse, medan de
vuxna fick vara med om utlottning av priser.
av Ulla Bodin

Både ung och gammal kämpade på i spåret när Hasaloppet avgjordes vid Kalknäs skola.
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Gunnar Wallmark

Gunnar Wallmark trodde att
hans sista stund var kommen
I detta nummer av Botebladet porträtteras Parabon Gunnar Wallmark

A

rtikelserien Porträttet i Botebladet tycks uppskattad
och läst av många. Många är också de Boteåbor, som
under åren även har visat generositet, genom att låta sig intervjuas. Dock finns det inte lika många kvar som är
beredda att ställa upp för en intervju och den här gången var
det extremt tufft att få till det. Men jag hade ett namn på min lilla lista, som jag hoppades att jag kunde få napp hos när allt
hopp var ute: Nämligen den alltid lika vänlige och tillmötesgående Gunnar Wallmark i Para. Han tackade ja!

FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
- Arbetskläderna.
Sån är
är jag:
Sån
jag:
Jag
har
alltid på nya
- Jag är nyfiken
upplevelser och jag bryr
mej även om människor.
Tre föremål jag skulle ta med

KÄLLA: WWW.PHOTOSHIP.CO.UK

Tre föremål jag skulle ta
mSågverketdarbete
med till en öde ö:
vävstolen.
- Fjälltält, gasolkök och
torrfoder.

Gunnar Wallmark jobbade ett år på båten M/S Traneland.
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Jag
blir glad
när:
jag träffar
barnbarne..
- Dom sex barnbarnen
kommer på besök.
Någon jag gärna vill träffa:
- Min far.

Gunnar Wallmark berättar att han föddes i Skärvsta 1938, som nummer fyra i en syskonskara
av tio. Pappa Sven var överpostiljon och mamma Svea var, av förklarliga skäl, hemma och tog hand
om den stora barnaskaran (de tio barnen föddes inom loppet av blott 22 år). I grannhuset bodde det
dessutom elva barn, så lekkamrater fanns det m a o gott om. Centrum för många av fritidsaktiviteterna
var givetvis Ångermanälven, som under sommarhalvåret bjöd på fiske, bad och kanotfärder.
Redan som elvaåring började Gunnar att hjälpa pappan på Posten, bl a med att stämpla försändelser. Sex år tillbringade han på Skärvstaskolan och ett år på Lillänget. Skolan är dock inget speciellt roligt kapitel i Gunnars liv. ”Skolgången var mycket jobbig, eftersom jag lider av dyslexi.
På den tiden fanns det ingen som helst förståelse för det handikappet och man fick ingen hjälp,
utan man stämplades istället som dum i huvudet”, berättar Gunnar med sorg i blicken.
När Gunnar gick ut skolan ordnade pappa Sven jobb åt honom som lärling på Lilla Cafét i Sollefteå. Pappan närde nämligen en hemlig dröm att han själv och Gunnar skulle stå som kaféägare
någon gång i framtiden. Själv tänkte han sig att sköta om kontorssysslorna och ta hand om personalen,
medan Gunnar skulle jobba som konditor i bageridelen. Just kafé- och konditoriverksamhet var på
den här tiden något väldigt lukrativt i Sollefteå, det fanns ett 25-tal kaféer, eftersom det var väldigt
många militärer i staden just då. Tyvärr fick pappan inte möjlighet att vara med om att se sina planer
förverkligas, eftersom han dog 1957, endast 47 år gammal.
När ägaren till Lilla Cafét sålde verksamheten 1953, och övertog ett konditori i Vilhelmina,
erbjöd han Gunnar jobb där. Gunnar nappade på erbjudandet, endast 15 år gammal. 1957 gjorde
han sin militärtjänst i Umeå och året därpå for han, på vinst och förlust, till Göteborg och stegade
där in på Sjömansförmedlingen. På den tiden var det betydligt lättare att få jobb på en båt, än vad
det är idag, och i ett nafs hade han en sjömansbok i sin hand och mönstrade på som 2:e kock på M/S
Traneland, ett lastfartyg lastat med timmer och virke (på hemvägen bl a frukt) och med destination
Medelhavet. Resan tog ett halvår och man lossade last på bl a Malta och Cypern och i Holland,
Tyskland, Grekland, Turkiet och Israel, givetvis med många intressanta och spännande upplevelser.
På nedresan råkade man ut för en fruktansvärd storm i Biscayabukten, där man förlorade all last som
var förankrad på däck. ”Då trodde jag att min sista stund var kommen och man kände sej oerhört
liten och maktlös”, berättar Gunnar med darrande stämma.
Nästa resa blev i princip identisk med den första och väl hemma från den hade Gunnar planer
och förhoppningar om att kunna göra en längre resa, t ex till Nordamerika. Men ett av breven, som
låg och väntade på honom i Sverige, var från Krigsmakten, där han kallades till repmöte i Sollefteå.
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forts. nästa sida

Parabon Gunnar Wallmark har alltid varit lite påhittig och nyfiken på vad livet har att erbjuda.
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Efter repmötet, och även mötet med sina forna kamrater på hemmaplan, var det som om reslusten
och äventyrslystnaden bara rann av Gunnar. Det blev inga fler resor på världshaven för honom och
kanske var det lika bra det, eftersom livet på sjön i mångt och mycket hade varit både tufft och krävande. Istället började han jobba hos Berggrens Konditori i Sollefteå och vi skriver året 1960.
Efter fyra år som konditor kände dock Gunnar att han ville prova på något nytt och tog därför jobb
som bryggeriutkörare hos Sollefteå Bryggeri, vilket han kom att hålla på med fram till slutet av
1960-talet. Då övertog han tillsammans med hustrun Margot, som han hade träffat 1965 och även
gift sig med några år senare, Konditori Vienna. Efter ett år byggde de om köket till ett gatukök och
året därpå byggde de även om kafédelen till lunchbar och kvällspub. Verksamheten tog mycket tid
och kraft och i den här vevan utökades familjen även med barnen Ann-Katrin (född 1967 och jobbar idag som sjuksyster på Sollefteå Sjukhus), Helena (född 1968 och jobbar idag som tandsköterska i Stockholm och Marcus (född 1973 och idag anställd som chaufför hos Rubenssons Mark
AB i Sollefteå). ”Vi jobbade i princip för jämnan och det var ingen bra uppväxtmiljö för barnen,
så vi sålde baren 1972 och flyttade till Björksjön och sadlade istället om till fårfarmare. Jag blev
en så kallad Månskensbonde”, berättar Gunnar och ler.
Men eftersom det inte är möjligt att försörja sig enbart på fårskötsel fick Gunnar lov att ta de jobb
som dök upp. Han jobbade t ex extra som avbytare på Holms Säteri tills han fick jobb inom transportnäringen. Där han kom att jobba som chaufför fram till 1982, då han fick anställning som kyrkvaktmästare i Sånga-Överlännäs församlingar. Det jobbet kom han att trivas bra med och där blev han
också kvar i 20 år, fram till 2002, då han gick i förtidspension. 1988 flyttade, för övrigt, Gunnar och
Margot till huset i Para, som faktiskt var byns skola mellan åren 1892 och 1947.
Med fårskötseln kom också det här med vallning in i bilden och Gunnar var med och bildade en
vallhundsförening i Björksjön. På den tiden hade det aldrig hållits några vallhundstävlingar på de
här breddgraderna, utan endast söderöver. Men efter idoget uppvaktande hos förbundet, fick föreningen
tillåtelse att arrangera vad som kom att bli det första officiella svenska mästerskapet i fårhundsvallning.
De egna fåren gjorde man sig dock av med ganska snart efter Tjernobylolyckan 1986.
På 60-talet var Gunnar hjälptränare i Sollefteå GIF:s slalomsektion och för att dra in pengar
till verksamheten var han med och startade Sollefteå Bingoklubb. Men när de märkte att de insamlade medlen inte kom slalomsektionen till del bildade han, och några till, Sollefteå Alpina Club.
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av Rolf Ronestjärna

Idag sitter Gunnar i Multrå-Sånga kyrkoråd och han är även kyrkvärd där. Men hans stora passioner i livet är dock att fjällvandra och att hålla på och fixa med den egna veden på gården.
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BOTEÅPARLAMENT

ET

Prenumerera på Botebladet!!!
Känner Du någon utflyttad Boteåbo
eller annan person som skulle vilja få
Botebladet i brevlådan? Är Du själv
inte bosatt här, men ändå vill läsa
Botebladet? Vill Du prenumerera på
Botebladet för någon annans räkning?
Möjligheten finns i så fall att, till det
låga priset av 130 kr/år (inklusive porto), få tidningen skickad dit Du vill!
Vänligen kontakta prenumerationsansvarig: Karin Ronestjärna, Tel: 0612 - 601 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

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 minst 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 USB-minne. Maskinskriven text funkar också, men
dock helst bara i nödfall. Mailadressen är som tidigare: botebladet@botea.se

Just nu finns det tre lediga lägenheter på pensionärshemmet i
Undrom och fyra på Vallänge (enligt Solatums hemsida den 27/5).
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.

OBS. Lägenheten på bilden är dock inte ledig.

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: Lennart Johansson, 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.
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Allsång på Stranden, fjolårets succéarrangemang, anordnas åter under Boteåfestivalen.

Boteåfestivalen bjuder på ett intressant och späckat program
Boteås föreningar samverkar
för att kunna ro projektet i land

U

nder våren har programmet,
för Boteåfestivalen, som det
skrevs om i förra numret av
Botebladet, alltmer tagit form, i samband med att Boteå Föreningssamverkan har samlats. Festivalen går av
stapeln den 12-15 juli och hålls därmed, för att inte kollidera med Nipyran, en vecka tidigare mot vad som
inledningsvis var tänkt.
Festivalgeneralen Laila Lindholm
är mycket nöjd med programmet och
hoppas givetvis på bra väder och god
tillslutning av bygdens folk, trots att
industrisemestern pågår som mest.
Det finns goda förutsättningar för
att festivalen kan komma att bli en riktig succé och även locka en hel del
besökare utifrån. Broschyrer kommer
att läggas ut på Turistbyrån i Sollefteå, arrangemanget kommer även att
annonseras i lokalpressen och givetvis också på Boteås hemsida.
av Rolf Ronestjärna
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Program för Boteåfestivalen
den 12-15/7 2012
Med reservation för ev ändringar

Torsdag:
15 Öppen scen på stranden i Undrom
18 Allsång på stranden i Undrom
Barnaktiviteter (fiskdamm, ansiktsmålning, ponnyridning, mini zoo m m)
Fredag:
13 Visning av Överlännäs kyrka
15 Visning av Boteå kyrka
19 Underhållning i Konvaljparken
23 Midnattskonsert i Boteå kyrka med Malcolm
Chambers & Frank Ådahl (19 år och uppåt = 50kr)
Lördag:
10-13.30 Fotbollscup på Bohedsvallen (kvartersen)
14-17 Kubbturnering på Bohedsvallen (2-4 pers/lag.
Startavgift 50 kr/lag. Anmälan 070-636 61 04)
17.30 Vattenshow på stranden i Undrom
Barnaktiviteter (se torsdag)
19 Strandfest på stranden i Undrom
Söndag:
11 Sommarsöndag i Boteå kyrka
12 Cykelrace Boteå Runt (start Handlar´n)
12 Gåbingo i elljusspåret vid Kalknäs skola
Alla dagar:
12-16 Marknad vid Handlar'n (50 kr per/dag och 150
kr/4 dagar. Eget bord. Anmälan 070-636 61 04)
11-15 Konstutställning vid Hembygdsgården i Para
Tipspromenad (start Handlar´n)
Kyrkorna i Boteå och Överlännäs är öppna
Arrangör: Boteå Föreningssamverkan
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Birgitta Bloméns vackra välkomstskylt pryder idag en av väggarna på Grilloms gamla skola.

Med förenade krafter sattes Välkomstskylten i Grillom upp
Grillom har skapat sin egen profil

S

Birgitta och Lars Blomén monterade skylten.
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edan mitten av april har Grillom en alldeles egen välkomstskylt, skapad av den
purfärska Grillomsbon, Birgitta Blomén
(se Signerat på sidan 2).
Birgitta är, likt maken Lars, även hon en mycket händig person, som verkligen tycker om att
skapa och arbeta med sina händer. Och det var
Birgitta själv som kom på idén med välkomstskylten och efter att ha stämt av med några bybor satte hon igång med att måla skylten, vars motiv
fångar något av den mångfald som Grillom har
av Rolf Ronestjärna
Lyckat samarbete mellan människa och maskin. att erbjuda.

Martin Åslund fick äran att göra det stora lyftet.
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En jämn ström av hugade köpare kryssade under dagen mellan de olika loppisborden.

Ypperliga möjligheter till fynd på
loppmarknaden i Sunnersta
Intresset för bygdens loppis är fortsatt stor
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S

öndagen den 26:e mars anordnades det
än en gång en loppmarknad i Sunnersta
Folkets Hus. Som vanligt var intresset
stort bland både säljare och besökare. Vissa säljare visade sig också vara duktiga på att handla,
vilket möjligen kan innebära att det även kommer
att finnas grejor till försäljning vid nästa loppis,
som redan är inplanerad till hösten.
Klass 6, på Kalknäs skola, hade som vanligt
hand om fikaförsäljningen, vilket gav ett välkommet tillskott till deras inplanerade skolresa.
av Rolf Ronestjärna
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Laila Lindholm och Kristina Strand arrangerade.

Veera Peippo sålde sina gamla dockor i foajén. Mycket smått och gott fanns till försäljning.
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Stämningen var trivsam och gemytlig på Boteåparlamentets Kakfrossa i Sunnersta Folkets Hus.

Massor av kakor på Boteåparlamentets Kakfrossa i Sunnersta
Planer på en framtida receptsamling finns
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Kön till det uppdukade kakbordet var lång.
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L

ördagen den 31:a mars anordnades det
ånyo en Kakfrossa i Sunnersta Folkets
Hus. Ett 25-tal olika kaksorter, bakade
och skänkta av givmilda Boteåbor, välkomnade
den strida ström av kakentusiaster som lockats
till den årliga Kakfrossan. Sammantaget ett 80tal besökare kunde räknas in under eftermiddagen,
där även en del nya ansikten syntes i mängden.
Årets frivilliga kaffepeng, till minne av Maria
Johansson och till förmån för Cancerfonden,
uppgick till ca 2 300 kr. Ett uppskattat initiativ
av alla!
av Rolf Ronestjärna Kerstin och Matilda var mäkta kaksugna.

De dignande kakfaten lockade alla åldrar.
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KKB fick med sig Gudstjänstbesökarna i Sockenstugan när de rockade loss med sina låtar.

Familjegudstjänst i Sockenstugan
Pannkaksfest och äggjakt när familjegudstjänst firades i Boteå Sockenstuga

D

Gudrun Bergström läste för bl a Charlotte Odelberg. Det var liv och rörelse i Boteå Sockenstuga.
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et snöade och blåste kallt ute, men hugade bybor i alla åldrar samlades i Sockenstugan
denna söndag. Charlotte Odelberg välkomnade alla in i värmen och gemenskapen för att
fira familjegudstjänst.
Temat för Gudstjänsten var Vägen mot korset och äggen. Bandet KKB inledde med att spela
Smoke on the Water så svängigt att inte ens Charlotte kunde stå still utan stampade takten med foten. Kyrkvärden Gudrun Bergström läste om när Jesus red in i Jerusalem och alla lyssnade andäktigt,
ja, en och annan kommentar kom förstås från Boteås charmtroll Ture Landberg. Han jollrade glatt
på småbarns vis, vilket fick en och annan KKB:are att försöka hålla sig för skratt. Därefter samlades
kollekten in och välsignades. Charlotte höll sedan sin predikan om korset, om dess olika betydelse
och hur många kors förutom Jesu kors det finns; b l a Livets vägkorsning, där man måste välja, om
fälgkors som man har i bilen eller om betydelsen av att korsa sig. Sedan var det åter dags för de
mycket duktiga killarna i KKB att spela, det blev ledmotivet till Rosa Pantern. När bön om förlåtelse och förbön hållits, sjöngs psalmen Den blida vår är inne och de flesta kände nog en stor
längtan efter vårsolens ankomst. De fantastiskt duktiga killarna i KKB avslutade Gudstjänsten med
att, med bravur, spela Rollin on the River.
Avslutningsvis bjöds det på pannkaksfest och alla njöt av goda pannkakor med sylt och grädde.
Alla barn fick därefter gå på äggjakt och fick varsitt ägg med godis. Lyckan var fullkomlig! Pyssel
och pynt av korset stod sedan på agendan. När vi lite senare begav oss hemåt i snöblasket, var vi
glada och tacksamma för en så mysig och trevlig Palmsöndag i Sockenstugan. Ett stort tack till Charlotte, KKB och alla inblandade!
av Irén Freijs
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The Nightdrivers, från Torpshammar, gav järnet och kommer även att spela vid nästa års träff.

Vinylklubben fortsätter att samla
många med sitt arrangemang
Årets träff blev en lugn och stillsam tillställning
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K

alknäsmons Vinylklubb är kanske en av
bygdens mest anonyma föreningar (se
Botebladets sommarnummer 2008 på
www.botea.se). Samtidigt når man kanske fler
människor utanför bygden än någon annan av bygdens många och livskraftiga föreningar. Hursomhelst kunde man räkna in188 betalande när man
höll sin årliga träff i Sunnersta Folkets Hus lördagen den 12:e maj.
Även i år var det gruppen The Nightdrivers
som stod för musiken och de är redan inbokade
för nästa år.
av Rolf Ronestjärna Dansgolvet fylldes alltmer under kvällens lopp.

Under kvällen hjälptes Vinylklubbens styrelsemedlemmar åt i entrén, i köket och i baren.
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Anders Törnlund lyckades att skruva en hörna direkt in i mål i matchen mot Bjärtrå.

Undroms IF nådde inte riktigt
ända fram i sin egen fotbollscup
Stugun vann 30:e upplagan av Altins Cup

V
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ädrets makter var inte på sitt allra bästa
humör när Altins Cup hölls tredje helgen i april. Matcherna på lördagen fick
nämligen flyttas fram en halv timme, eftersom det
tog mer än tre timmar att få bort snön som vräkt
ned under natten. Cupen genomfördes i år på Nipvallens konstgräs i Sollefteå, vilket torde ha inneburit ett lyft för de anmälda lagen. Undroms IF
inledde med två enkla segrar, men i gruppfinalen
mot Frånö IF tog det tyvärr stopp. I matchen om
3:e pris tvålade dock Undroms IF komfortabelt
Andreas Sjögren och Sebastian Strömberg i sekretariatet. till Graninge FF med 3-0. av Rolf Ronestjärna

Bl a Jörgen och Mona Stenström stod i kiosken och Jesper Strömberg och Joshua Ronestjärna satt i entrén.
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Mikael Norberg, Hampus Arkad och Markus Norberg kämpade tappert för P-14-laget.

Många högklassiga matcher
när UIFA-Cupen avgjordes
P11-laget förlorade på straffar i finalen
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av Rolf Ronestjärna Janni Wedin i F-12 tar i för kung och fosterland.
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V

ädrets makter var på ett ganska gott humör när ungdomsturneringen UIFA-Cupen avgjordes sista helgen i april. På
lördagen försvarades Undroms färger med den
äran av lagen P-11 och F-12. Pojklaget tog sig
ända till final, men fick till sist se sig besegrat
med 6-5 på straffar. Flicklaget knep en meriterande tredjeplats. Bra jobbat båda lagen!
På söndagen var P-14 i elden, där laget, trots
två oavgjorda matcher inledningsvis och bra spel
fortsättningsvis, ändå hamnade på sista plats.

Som vanligt var spelarnas föräldrar med och grillade hamburgare och tog hand om kiosken.
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Paret Eva-Maj och Jöns Bengtsson är mycket tillfreds med sitt beslut att flytta till Boteå.

Eva-Maj och Jöns Bengtsson trivs
med sitt nya boende i Stöndar
Efter tretton år i Jorm återvände Eva-Maj och Jöns Bengtsson till Sollefteå kommun

B

oteå är en inflyttningsbygd som fortsätter att locka människor från när och fjärran. Några
av dem som under senare tid har flyttat till Boteå är Jöns och Eva-Maj Bengtsson, som i
juni 2011 kom inflyttandes ifrån Rolandstorp, strax söder om Jorm.
Jöns berättar att han är född och uppvuxen i Gäddede. 1960 gjorde han lumpen på T 3 i Sollefteå och Ödet fick honom att stanna kvar i staden och påbörja en militär karriär. 1998 gick han i
förtidspension, då som inköpschef på I 21 och med löjtnant som militär grad. Det var också i Sollefteå som Jöns och Eva-Maj träffades och blev ett par. Eva-Maj, som ursprungligen kommer från
Ramsele, flyttade till Sollefteå 1962 och påbörjade där en treårig utbildning som frisör i Umeå,
samtidigt som hon gick som frisörselev hos Öbergs Frisersalong i Sollefteå. I slutet av 1960-talet
öppnade hon, tillsammans med två andra frisörer, frisersalongen Tre Saxar. I samband med att Jöns
gick i pension sålde hon dock företaget och tillsammans flyttade de därefter till fritidshuset i Rolandstorp. I bostaden öppnade hon en frisersalong, som hon kom att driva fram till 2008.
När dottern Maria med familj, något år senare, bestämde sig för att flytta tillbaka till Ådalen,
beslöt sig Eva-Maj och Jöns för att hänga på. Sonen Ulf bodde redan i Sollefteå och Maria slog
sig ned i Para. ”Vi ville inte bo i nån stad, eftersom vi har hundar och katter som är vana vid att
få gå fritt”, säger Eva-Maj och tittar menande på Ida, som är en korsning av en Lajka och en Gråhund, på den nyinförskaffade yrvädret Nisse, som i sin tur är en korsning av en Lajka och en Karelsk björnhund och kattsyskonen Roy och Roger, som på rekordtid lyckades tömma tomten på sork.
Via en annons på nätet fick Eva-Maj och Jöns nys om huset i Stöndar, som låg ute för försäljning,
och utan överdrift sade det genast klick, när de kom och tittade på det. ”Det kändes liksom bra på
en gång, när vi kom in i huset”, minns Eva-Maj.
Väl på plats i nyhuset har Jöns och Eva-Maj funnit sig väl tillrätta och trivs nu på alla sätt och
vis, speciellt med sina närmaste grannar, Bettan och Sem Norberg. ”Dom är toppen, vi kunde in28

te ha fått bättre grannar”, konstaterar de samstämmigt. ”Det är också roligt att det bor barn i
närheten, för det känns skönt med lite liv och rörelse runt omkring”, tillägger Eva-Maj. Tack vare
den årliga, och nyligen hållna, Stöndarträffen, har de också fått träffa och börjat lära känna fler av
de boende i Stöndar, något som de uppskattar mycket. ”Både folket och själva bygden är öppen
och trevlig”, konstaterar de båda.
Att vara ute i skog och natur är ytterligare något som både Jöns och Eva-Maj uppskattar, speciellt att gå i bär- och svampskogen. Ett annat gemensamt intresse är intresset för blommor och trädgårdsskötsel.
Fritidshuset i Rolandstorp kommer de ha kvar och där på plats ämnar Jöns fortsätta att praktisera
sina två huvudintressen, nämligen fiske och jakt, där han är jaktledare i ett jaktlag. Där har jakthunden
Ida varit en oumbärlig hjälp under åren. ”Hon jagar allt mellan mus och björn”, säger han med ett
finurligt leende.
Ett och annat besök på Bohedsvallen lär det nog också bli fortsättningsvis, eftersom Johan Carlsson, ett av deras sex barnbarn, spelar med i Undroms IF:s division 6 lag. Avslutningsvis tackar
Botebladets utsände för sig och passar samtidigt på att hälsa de nyinflyttade välkomna till bygden.
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av Rolf Ronestjärna

Att hålla på med blommor är ett av Jöns och Eva-Maj Bengtssons gemensamma intressen.

Nya Begravningsbyrån
Roger Söderholm
Ombesörjer allt vid dödsfall
0620-510 14
Jour dygnet runt
Storgatan 74, 881 31 Sollefteå
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En mäkta förvånad Joshua Ronestjärna fick ett oväntat besök av Påskharen på påskafton.

Den beryktade Påskharen har
siktats i Boteå
Många experter spekulerar i om Jultomten och
Påskharen möjligen kan vara en och samma person

30

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

D

et torde ha varit ett antal Boteåbor som fick sig en
rejäl funderare över den märkliga figur som sågs
stryka omkring i bygden i påskas. Eftersom vi själva fick ta emot ett besök av figuren ifråga, så kan vi berätta
att det faktiskt rörde sig om den beryktade Påskharen. Enligt uppgift gjorde även Påskharen nedslag på Handlar´n,
Panget, Vallänge och hos vissa andra utvalda familjer. Speciellt de boende på Vallänge uppskattade besöket storligen.
”Vissa av brukarna blev så glada och uppspelta att dom
överhuvudtaget inte kunde fortsätta att äta sin mat och hos
en familj, som jag besökte, sprang barnet och gömde sej under köksbordet när jag kom”, berättar Påskharen och skrattar
glatt. På varje ställe delade haren även ut sponsrat godis.
Men vad var det då som fick Påskharen att, under fem timmar
på Påskafton, åka runt i bygden iklädd en dräkt som fick henne att
svettas floder? ”Jag tycker om att göra människor glada och det
här gav verkligen mersmak! I julas klädde jag ut mej till Tomten.”
Vilken av dessa figurer är då roligast att gestalta? ”Det är nåt speciellt med Tomten, så jag väljer nog honom. Påskharen är ju inte
riktigt lika etablerad. Tyvärr är det ju dock för få tillfällen som
man får vara i farten, jul och påsk kunde ju gott få firas lite oftare”, säger Påskharen med ett brett flin och stiger in i bilen och drar
vidare mot nya spännande äventyr.
av Rolf Ronestjärna

GTM

Gjersvold Trädgård & Mark AB

Butik & Serviceverkstad
Skotrar och ATV från

Skogs- & Trädgårdsmaskiner
Trädgårdsmaskiner & verktyg från
Våra kunder är kommuner, fastighetsbolag och privatpersoner. Vi finns från Umeå
till Sundsvall.

Skötsel & Anläggning

Jocke

Daniel
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GRRR!!!
På väg hem från Handlar´n i det vackra vårvädret möter jag Gubben,
som för en gångs skull verkar mer försiktig än arg. Det som jag mest
lägger märke till är Hubert, som har en kastrull på huvudet och en stor
reflexväst virad runt hela sig.
BB: Nej, men se god dag. AG: Vad är det för gott med den här
dagen om jag får fråga? BB: Tja, vädret är ju fint och fåglarna
sjunger och det är riktigt härligt på det hela taget. AG: Jo jo,
redaktörn är sej lik märker jag. Inte ett bekymmer och glad
som en lärka. BB: Ja, nu känner jag igen tongångarna. Vad har hänt med hunden? AG: Ingenting än
så länge, men det är nog bara en tidsfråga. BB: Såå, varför då? AG: Att somliga aldrig har vett att
se när det är fara på färde. Vet han inte att Sollefteå kommun är den mest olycksdrabbade kommunen
i hela Västernorrland!? Och som om inte det räcker, så ligger vi också i topp när det gäller stölder.
BB: Så nu väntar ni bara på att Hubert ska bli stulen och sedan råka ut för en olycka? AG: Usch,
säg inte så. Bara tanken gör mej rosenrasande. Och ingen som gör något. BB: Säg inte det. Vi i Boteå har ju t ex byavakten. AG: Vad är det? BB: Ja, på tal om att inget veta. Byavakten är frivilliga
människor som bevakar vad som händer i närområdet och samarbetar med polisen. AG: Ja, men
det är ju fantastiskt! Precis vad vi behöver. Äntligen ett vettigt ord från redaktörn! BB: Dom här
olyckorna ni pratar om, drabbar dom bara husdjur? AG: Det tror jag inte. Varför frågar ni det?
BB: Ni har ju spökat ut hunden å det grövsta, men själv har ni inga skyddsattiraljer alls vad jag
kan se. AG: Ha, där misstar ni er allt. Jag har en skyddsväst i kevlar och knäskydd och suspensoar
och dessutom både hängslen och livrem. BB: Och så tror ni att det värsta ska hända hela tiden.
AG: Ja, i motsats till somliga redaktörer, så har jag en realistisk inställning till livet och dess vedermödor. Jag blir inte tagen på sängen när verkligheten gör sej påmind. BB: Det brukar kallas
mental beredskap det. AG: Precis på pricken det, redaktörn, inget förvånar mej längre. BB: Så
era förutsägelser slår alltid in då? AG: Njaaa, det kan väl hända att verkligheten har en tendens att
gå sina egna vägar, om jag ska vara ärlig. Men det är jag också beredd på. BB: Jag föredrar nog
ändå att inte oroa mej för allt som kan tänkas hända. Händer det inte har jag ju oroat mej i onödan.
AG: Maken till lättsinne. Det är inte underligt att det blir som det blir, när det är som det är. Allsköns otyg tillåts härja fritt och ingen hederlig medborgare kan längre vistas ute utan att bli drabbad
av allt möjligt elände och jag blir så förbaskad när jag tänker på det att jag…
Här lämnade jag Gubben och Hubert åt sig själva och vandrade vidare i lugn och ro, medan gubbens allt ljudligare tirader ekade över nejden.
Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

DET
KRÄVDES BLOD,
SVETT OCH
TÅRAR...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
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MEN FRAMFÖRALLT KRÄVDES
DET EN MASSA
KÄRLEK!!!

SVÅRIGHETSGRAD 1 AV 5

Foto: www.ronestar.nu
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av Erik Hoppe

RÄTT LÖSNING TILL DETTA KRYSS FINNER DU PÅ SIDAN 34
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Boteåparlamentet efterlyser fotografier
till nästa utgåva av Boteåalmanackan

Första kända betessläpp av hästar och
kor på gemensam dag i samma bygd!

Lördagen den 2 juni
10.00 i Subbersta & 13.00 i Offer
+ Ettåriga hingstar och ston

11.00 Grilloms gård
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I

I

I
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Arrangör: Boteå-Styrnäs LRF & undromsanders

I

I

I

Handlar´n i Undrom erbjuder...
Köp en andel a 100 kr i söndagens
V64-system, så får Du en spelcheck värd 20 kr (gäller 2-3/6).
Öppet kl 10.00-15.00.

I

+ Kosläpp
+ Norrmejerier bjuder på mejeriprodukter
+ Boteåortens Hästavelsförening visar I
nordsvenske brukshingsten Boké

I
Boteåalmanackans överlevnad är helt beroende
på
tillgången av foton. Kontakta därför nedanstående
personer om Du har gamla foton, som skulle kunna
platsa i almanackan. Även nyare fotografier välkomnas. Råkar Du t ex ha ett foto som föreställer gamla
I
Föreningsbanken, Posten eller skolan, så är de också
välkomna. Du får givetvis tillbaka Ditt foto, så snart
att vi har fotat/scannat av det.
Kerstin Sjögenbo, 600 87 & Bo Asplund, 602 94
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Betessläpp av hästar & kor i Undrom
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Torsdagen den 28/6 kl 19

Preliminärt sommarprogram för 2012
I

I

30 juni-1 juli Loppmarknad. Loppisbord kan hyras, 50 kr för två dagar
30 juni Nostalgigubbs spelar
1 juli kl 14 Gudstjänst
7-15 juli Konstutställning i Ladan. Servering alla dagar
11 juli kl 18 Grillkväll. Christers Trio underhåller
21-22 juli Utställning: Kläder förr och nu. Skaparglädje, visning lappteknik
27-28 juli Spelmansstämma. Se vidare annons
29 juli Öppet som vanligt
4 aug Hembygdens dag. Vi bjuder på kaffe och bakelse. Tunnbrödsbakning.
Smådjur. Visning av olika hantverk. Måndagsmålarna ställer ut. Kent SundI berg sjunger
5 aug Öppet som vanligt + Måndagsmålarna
11-12 aug Tårtkalas
11 aug kl 13 Familjen Ronestjärna sjunger. Kl 16 Helgmålsbön
24 eller 31 aug Berättarkväll vid brasan. Tema ej klart. Se annons.
Mer underhållning planeras. För mer detaljerat program, se affischer och
annonser + www.botea.se
ÖPPETTIDER:
Lördag och söndag kl 11-16 tiden 30/6-12/8. Under konstutställningen öppet varje dag. Övrig tid efter överenskommelse per telefon.
Pia Hedberg, 0620-320 44, John-Elis Mohlin, 0620-300 15,
Hembygdsgården, 0620-302 01
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I

I

EFTERLYSNING

Sånga-Överlännäs Hembygdsförening efterlyser
kläder från perioden 1910-1960 till
en utställning på Hembygdsgården
i Para i sommar. Hör av Dig till
Pia Hedberg på 0620-320 44 eller 070606 70 68 (vid inget svar, tala in ett
meddelande på telesvaret).
I
I

Björkå Kontor har sommarstängt den
19/6-6/8. Ring Pia Hedberg på 0620320 44 om Du vill låna under den perioden. Svarar hon inte, så tala in ett meddelande på telesvaret, så ringer hon upp.

I

I

I

Planering inför Boteåfestivalen

- BOTEÅ BIBLIOTEK -

- VÄLKOMNA Sånga-Överlännäs Hembygdsförening,
Ångermanlandsgården, Para

I

I

I

I

I

En ny leverans av Boteåtröjan är på ingående
till Handlar´n och Biblioteket. Pris 70kr/st.
I

I

I

I

Ibland funkar tyvärr inte distributionen som den
ska. Hör av Dig till
prenumerationsavdelningen (se
sidan 19) vid uteblivet nummer! I

HOLMS TRÄDGÅRD OCH MOHAIR

I

I

I vår gårdsbutik erbjuder vi:
Tomat-, gurk- och kryddväxter och en del blomplant. Senare i sommar tomater, gurka och en del produkter av
kryddväxter. Glasflaskor, burkar till kryddor och en del annat. Vi är även ombud för Pelargonsällskapet. Vi har
också vävgarner, ullgarner, garn från våra angoragetter, garnsatser med mönster,I kardflor för tovning, vävda
halsdukar, stickade alster, mohairstrumpor, samt råull av angoragetter och får. Vi ordnar lin, ull, ört och pelargonkurser. Du kan också få träffa angoragetter, får, höns och angorakaniner.
Öppettiderna är måndagar kl 12-15 mellan 11/6-6/8
VÄLKOMNA TILL OSS !
I
I
I Vill Du komma någon annan tid, ring 0620-320 44 eller 070-606 70 68
I samband med senaste Kakfrossan blev några kakfat & kakburkar kvar
i lokalen. Hör av Dig på 070-547 45 42 om har saknat något sådant.
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FÖRENINGSBREV

ilken ära att få skriva några rader i Botebladet! Tackade ja på direkten när redaktören frågade efter en match på Nipvallen i april.
Boteå och Sidensjö påminner säkert väldigt mycket om varandra. Kampen för att få
landsbygden att överleva. Det upplever ni i er vardag och det upplever jag också där jag
bor. I Sidensjö, efter Gålsjövägen, på väg ned mot Örnsköldsvik.
Själv är jag sedan 30 år anställd på Sveriges Radio. Har min stationering i Örnsköldsvik,
en till stora delar väl fungerande kommun. Om än i dagarna väldigt omskriven på grund av
lite vådliga ekonomiska åtaganden.
För några år sedan besökte vi på radion just delar av Boteå. Vi hade en omtyckt serie
som vi kallade Hem till byn. Vi gjorde nedslag lite varstans i länet. Och hamnade således
i Undrom. Anders Bodin med flera fick komma till tals. Vi pratade bl a om hur affären
blomstrade igen.
Utan en väl fungerande landsbygd fungerar inte tätorterna heller. Sedan många år
pendlar många av oss. Från landsbygden in till tätorterna. Vi gör det för att vi trivs på
landsbygden och har på något sätt accepterat att livskvalite har ett pris. T ex ett högt
bensinpris och att den kommunala servicen inte alltid når samma höjder som i tätorten.
Det är ett pris vi får betala. Den kommunala servicen kommer inte att bli bättre i framtiden,
istället tror jag bestämt att vi själva tvingas ta ett allt större ansvar framöver. Det här
behöver inte enbart vara av ondo. Sammanhållningen blir bättre i byarna när man tvingas
ta saken i egna händer.
Vad som är mer oroande är kanske det faktum att föreningslivet sliter ont för tillfället.
Det må gälla politiska föreningar eller idrottsrörelsen. Samma problem dyker upp nu och
de kommande åren: Var ska vi hitta alla dessa ledare och talespersoner som är villiga att
föra kampen vidare? Det som var så givet för tio år sedan är inte alls lika givet idag. Det
är snart bara de som har nog mycket att göra som tycks ha tid för den ideella rörelsen.
Varför är det så? Varför har fritiden plötsligt blivit så mycket dyrbarare för folk idag?
Är det inte lika viktigt fortfarande att vi ska ta hand om våra barn och ge dom en meningsfull och bra fritid? Frågorna är många och framförallt viktiga.
Ska vi ha en livskraftig landsbygd generationer framöver måste vi få flera att ställa
upp och jobba. Vi måste också försöka påverka människor som inte vill släppa ifrån sig sina gamla fastigheter. På många håll utnyttjas dessa under ett fåtal veckor under sommarhalvåret. Med konsekvensen att en möjlig inflyttning av barnfamiljer hämmas. Negativ?
Nej, inte alls, jag är i botten väldigt positiv och tror väldigt mycket på framtiden. Jag gör
det bl a efter att ha träffat 11-åringar under snart 30 års tid i samband med Vi i Femman
programmen. Att följa utvecklingen genom åren har varit mycket intressant. Det som för
20 år sedan var en blyg och tillbakadragen 11-åring är idag en mycket utvecklad person,
som redan funnit ett bra fotfäste i samhället. En bra och ofta väl fungerande skola ligger
till grund för denna positiva utveckling.
Denna tidning ska förresten ses som ett sätt att utveckla landsbygden.
Välgjord och med sunda värderingar. Problemet kan jag tänka mig, utan
att veta, är att några få delar på jobbet. Det är bara så självklart efter
några år att det ska fungera. Det är den bilden vi måste ändra på. Vare
sig vi bor i Boteå eller i Sidensjö. Vi syns, om inte annat, på Bohedsvallen
i sommar!

Lennart Sundwall, Sveriges Radio Västernorrland
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