
Utemiljön på sko-
lan har förbättrats

I slutet av april hölls ett möte på Hotell
Hallstaberget, där Sollefteå kommun
och Migrationsverket informerade om
det planerade mottagandet av asyl-
sökande till kommunen.
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Migrationsverket planerar, om möjligt, att placera
en grupp asylsökande i Boteå. Tanken är att förhopp-
ningsvis kunna förlägga dem i ev lediga lägenheter
på Vallänge och i f d pensionärshemmet i Undrom. SIDAN 3
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SIDAN 16

Övrigt innehåll: Sidan

SIDAN 12
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Rejäl makeover av utemiljön
på Kalkäs skola. SIDAN 15

Stranden i Und-
rom räddades

Nya krafter säkrade föreningen
Boteå Båt Bad. SIDAN 21
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Boteåfestivalen
förbereds för fullt

Programmet för Boteåfestivalen
är i princip klart. SIDAN 34
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NÄSTA BOTEBLAD
torsdagen den 5/9 2013
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

älkommen att ta del av ännu ett full-
späckat nummer av Botebladet, Bo-
teås egen tidning! Detta nummer, som

faktiskt är det 50:e i ordningen sedan
undertecknad tog över redaktörskapet, har
sannerligen en internationell prägling. Det
är dessutom tio år sedan första Botekrysset
fanns med i tidningen. Tack, Erik Hoppe!
Även ett stort tack till alla Er som på olika
sätt bidragit till tidningens innehåll och
fortlevnad, antingen via reportage eller
genom att ställa upp för intervjuer!
     Som Ni kan utläsa av artikeln på nästa
sida, så är sannolikheten stor att Boteå
kommer att få ta emot en grupp flyktingar
någon gång under sommaren. Eftersom
människorna i Boteå är både vänliga och
inkluderande, så talar det mesta för att
dessa nykomlingar ska känna sig välkom-
na och uppskattade. En hel del av de asyl-
sökande som kommit till Sverige på senare
tid är från Syrien. Erfarenheten säger att
en del asylsökande, på platser runt om i
Sverige, har blivit kvar på de orter där de
har placerats. Givetvis har trivseln spelat
en stor roll i de fallen...
     Håll med om att årets upplaga av Bo-
teåfestivalen både ser spännande och in-
tressant ut! Givetvis hoppas vi på bra väder
och god uppslutning! Välkommen!
    Nästa nummer av Botebladet kommer
ut vecka 37-38 och sträcker sig oktober må-
nad ut. OBS NY INLÄMNINGSDAG!
   Ha en underbart välsignad sommar och
väl mött på alla de trevliga och intressanta
satsningar som bygden har att erbjuda!

Maria Danvind, Björkå

 

Rolf Ronestjärna, chefredaktör

V ilket är ert favoritvårtecken? Mitt är nog ankomsten
        av de drillande storspovar som vi har på fältet ba-
       kom huset. Huset ligger nästan omgivet av öppen
mark, tack vare Holms lantbruk, och hade vi en lista med
tomtkryss på de fåglar vi sett hemifrån, så skulle den
nog vara ganska lång. Nära till finns också Björkån och
älven med sina spännande raviner och grova aspar. För
att inte tala om gravfälten och de uppmålade stigarna
som finns att gå eller springa. Vi som familj får nog be-
traktas som naturnördar. Edvin, snart 6 år, har i och för
sig inte riktigt valt spår än, men Ove och jag i alla fall.
     Vi har bott i Herrhushållet (huset hette så på Björkå
Bruks tid, eftersom arbetare bodde och åt mat där) sedan
hösten 1999, när jag fick jobb på kommunhuset. En bidra-
gande orsak till att vi trivs så bra här är också gemenska-
pen och framåtandan i bygden. Verkligen imponerande hur
man kämpat för skolan och Vallänge! Egen energiproduk-
tion och företagaranda ger inspiration! Och Kontoret i
Björkå och Botebladet, vilka tillgångar! Vi har också haft
lyckan att kunna ha Edvin hos vår superdagmamma, inom
gångavstånd, när han var liten.
     Är det inte något upproriskt på gång i hela Sollefteå
kommun? Folk engagerar sig och uttalar sin åsikt. Vind-
kraft och skolor. Tror att detta bubbel kan vara ett bra
bränsle för det jag tror måste hända för att glesbygden
och planeten ska fortleva - att man börjar hitta egna ut-
hålliga lösningar. Jag tror också att det finns förutsätt-
ningar för att Botebygden ska kunna bli mer av ett själv-
försörjande geografiskt område, där vi har större kon-
troll själva över det vi behöver för att må bra. Det ger
mig framtidshopp och en obändig lust att inte flytta nå-
gon annanstans i världen.
     Tillbaka till storspoven bakom huset. Vi har sett hur
han vallar ungarna undan Holms stora traktor (tack för
att ni är försiktiga vid slåttern!), favoritkatten Tarzan
och andra synbara faror. Eller hur han som en galen för-
svarsprojektil sätter fart mot ett gäng
överflygande tranor, helt obekymrad
eller omedveten över storleksskillna-
den. Hans hona lämnar Sverige redan
vid midsommar, men bortsett från den
något skeva arbetsfördelningen, så
tror jag på hans strategi också för Bo-
teå!

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

Hej allihopa!



När åhörarna hade bänkat sig, i konferensrummet Mobacken, fanns inte en enda ledig stol att uppbringa.

Asylsökande familjer är på
gång att placeras i Boteå
Stort informationsmöte inför mottagandet av de asylsökande hölls på Hotell Hallstaberget

edan en tid tillbaka har det varit känt att Sollefteå kommun har lovat Migrationsverket att ta
emot ca 400 asylsökande. Obekräftade rykten har sedan dess florerat och som gjort gällan-
de att vissa av dem eventuellt skulle kunna bli placerade i Boteå. Detta rykte kan idag till fullo

bekräftas. ”Vår förhoppning och plan är att kunna placera en grupp asylsökande i pensionärs-
lägenheterna i Undrom och i lägenheterna på Vallänge, förutsatt att dessa fortfarande är lediga”,
säger Kenneth Andersson, operativ chef på Migrationsverkets enhet i Kramfors, i en telefonitervju
den 21:a maj. Detta kommer i så fall att ske någon gång under sommaren, men det är ovisst hur
länge de asylsökande kommer att stanna i bygden.
     Sollefteå kommun och Migrationsverket har under våren anordnat ett antal informationsmöten
inför de asylsökandes ankomst, för att kommundelarna på bästa sätt ska kunna ta emot dessa människor,
som flytt undan krig och förföljelse. Tisdagen den 23:e april hölls ett sådant möte, dit kommunens
föreningar bjudits in, på Hotell Hallstaberget i Sollefteå. Lars Blomén och undertecknad, represen-
terande Boteåparlamentet och bygden i stort, var tillsammans med ett 40-tal föreningar på plats.
     Moderator för mötet var Jan Röhlander och kommunchefen Bengt-Åke Bilder inledde med att

berätta att det är humanitära och humanis-
tiska skäl som legat till grund för att kom-
munen tackat ja till att ta emot de asylsö-
kande. Därefter redogjorde Kenneth An-
dersson, på Migrationsverket, om hand-
läggning och procedur när det gäller män-
niskor som söker asyl i Sverige. På plats
fanns även representanter från Länssty-
relsen, Arbetsförmedlingen och Fritids-
kontoret, som samtliga fick tillfälle att be-
rätta om sin roll i mottagningsprocessen
av de asylsökande.
                                av Rolf Ronestjärna
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Jan Röhlander var moderator för informationsmötet.
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De nyinflyttade Boteåborna Heinz och Uta Körner har bara mött vänliga människor i Boteå.

Heinz och Uta Körner känner
att de äntligen har hittat hem
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Semesterbesöket i Boteå fick paret Körner att bryta upp från livet i Tyskland
är Heinz och Uta Körner besökte Boteå för första gången blev de fullständigt hänförda.
Uta berättar att hon under ett antal år hade drömt och fantiserat om att köpa ett hus i Sve-
rige och att huset skulle ha utsikt över vatten. Den första december 2010 blev drömmen

verklighet, när hon och Heinz äntligen stod som ägare till det röda huset med älvutsikt, ca 100 me-
ter tvärs över vägen från Macken i Undrom. Men låt oss backa lite i tiden!
     Heinz och Uta Körner kommer från byn Bröckel, som ligger ca 50 km norr om Hannover och
120 km söder om Hamburg. Heinz berättar att han, innan han gick i pension 2007, jobbade som
säljare åt ett företag som sålde dataprogram till läkarpraktiker och till sjukvården. Dessförinnan,
på 1970- och 80-talet, jobbade han under många år som ekonom för ett av Europas största reseföretag,
vilket innebar att han fick möjlighet att besöka stora delar av världen, bl a Asien, Australien och Syd-
amerika. Uta, i sin tur, är utbildad turistekonom och jobbar sedan 30 år tillbaka med att planera
och koordinera den årliga stadsfesten i Hannover, som är en av Tysklands största stadsfester. Ett
utmanande jobb, som hon trivs väldigt bra med. Hon har dock, sedan flytten till Undrom, lagt ned
mycket tid och kraft på att försöka hitta ett jobb på närmare håll, men har hittills inte lyckats. Detta
medför i dagsläget långa resor för både henne och Heinz när de ska träffas. ”Jag brukar komma
till Undrom fyra gånger per år och då tre veckor åt gången”, berättar Uta. ”Och jag brukar för-
söka åka till Tyskland en till två gånger varje år”, kompletterar Heinz.
     Både Heinz och Uta talar bra svenska. Uta har dessutom förbättrat sina språkkunskaper genom
att under tre år ta kvällskurser i svenska. Under vårt samtal pratar vi ömsom svenska och engelska
och när Heinz, i en och samma mening, även lägger in lite tyska ord får han Uta att brista ut i skratt.
Heinz berättar att han i tioårsåldern tillbringade tre månader i Salatrakten som sommarbarn. Trots
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Döttrarnas hästar följde också med till Undrom, men Uta och Heinz har, sedan bilden togs, sålt dem.
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den korta tiden i Sverige hann Heinz plocka upp
svenskan ganska bra, men dessvärre försvann
det mesta med tiden. En del svenska ord har dock
blivit kvar och framförallt då språkrytmen. ”Men
min tunga har lite dåligt minne”, säger Heinz
och skrattar.
     Men hur i hela världen gick det då till när
paret Körner hamnade i Boteå!? Heinz och Uta
berättar att de under i princip hela 2000-talet
har semestrat i Sverige. Första semestern till-
bringade de på Öland och de efterföljande åren
kom de att mer och mer dra sig norröver. Via ka-
talogen Bo på Lantgård fick de sommaren 2010
kontakt med Sigge och Inga Bodin på Klippgår-
den i Undrom och hyrde då ett hus av dem.
Under sin tvåveckorsvistelse i Boteå råkade de,
hos en mäklare i Kramfors, få syn på en husan-
nons som väckte deras intresse. Tillsammans med
Sigge for Heinz och Uta och tittade på huset från
utsidan och efter kontakt med mäklaren fick de
även gå husesyn. Efter två månader återvände
de till Undrom för att besikta huset och bestäm-
de sig därefter för att köpa det.
     Hemma i Tyskland har Heinz och Uta tre
döttrar. Dessa blev först rejält överraskade när
föräldrarna berättade om sina flyttplaner, efter-
som de aldrig hade trott att de skulle göra slag
i saken och flytta till Sverige, men de kom att där-
efter till hundra procent stötta Heinz och Uta i
deras beslut.
    När jag frågar Heinz och Uta om hur de, så här långt, trivs i Boteå, så räcker knappt superlativen
till. Båda två känner sig väldigt hemma och de berättar att de bara har mött vänliga och hjälpsamma
människor överallt. ”Här finns precis allt vad jag behöver”, konstaterar Heinz. ”Jag känner mej
lycklig här och det känns verkligen som om jag har hittat hem. Det är så...(hon letar snabbt i sin
tysk-svenska ordbok)...rogivande här!”, säger Uta avslutningsvis.                             av Rolf Ronestjärna

TYSKLAND
Statsskick: Förbundsrepublik
Yta: 357 112 km2

Huvudstad: Berlin (3,5 milj invånare 2011 -
5 miljoner i storstadsområdet)
Högsta berg: Zugspitze (2 962 möh)
Invånarantal: 82,2 miljoner (2011)
Invånare/km2: 229
Naturlig befolkningsökning: -0,2% (2009)
Medellivslängd: Kvinnor 82 år & män 78 år
Religion: Protestanter (32%), katoliker (31%)
Läs- & skrivkunnighet:Ca 99%
BNP/invånare: Ca 250 000 kr (2011)
Naturtillgångar: Kol, salt & pottaska
Viktigaste exportvaror: Maskiner & fordon
Valuta: Euro
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Ulla, Markus, Niklas och Lars Bodin gjorde bl a ett uppskattat besök i Den förbjudna staden.

Familjen Bodin från Undrom gjor-
de en intressant resa till Kina
En av resans absoluta höjdpunkter var besöket vid Den kinesiska muren

en 25:e mars åkte vi till Peking för att besöka Lars bror Martins familj. Första intrycket av
Kina, när vi steg ut ur planet, var en kolaktig doft, vilken förföljde oss under hela Kinavis-
telsen. Efter ett, som det kändes, oändligt antal kontroller blev vi hämtade av Martin. Trafiken

var ett organiserat kaos. Folk byter fil hursomhelst. Överbelastade motorcyklar, mopeder och cyklar
tar sig fram överallt utan att se sig för. Tuta och kör! Stanna där du är om du inte vet var du ska!
      Andra dagen besökte vi en tygmarknad där det fanns otroligt mycket att välja på. En skräddare
kom hem till oss på kvällen för att ta upp beställningar på det vi önskade få uppsytt. Kläderna var

klara en vecka senare.
     Två dagar var vi med ”vanli-
ga” turister. Av guiden fick vi då
lära oss att man inte har turistat i
Peking om man inte har besökt den
Kinesiska muren, Den förbjud-
na staden och ätit pekinganka.
Det sistnämnda var det minst
upphetsande.
     Dag ett, som turister, fick vi
se det Himmelska templet, kejsa-
rens sommarpalats, Den förbjud-
na staden och framställning av
sötvattenpärlor. Guiden berätta-
de mycket om kejsare, dynastier
och palats. En kejsare hade 3 000
hustrur som han vardera tillbring-
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Tre ekorrar av rasen Bodin klättrar längs den Kinesiska muren.



7

ade inlåst med i tre dygn under bröllopsnatten
(nätterna). Det blev ca 30 år i bröllopssäng! Man
kan undra hur mycket han egentligen hann med
att styra landet...
     Vi fick se en hel del tempel, som nästan såg
likadana ut var de än låg. Ett högt hus med bara
en våning. I mitten fanns en stor sal med en hög
tron i mitten och på vardera sidan ett enklare rum.
I ett av templen i Den förbjudna staden var si-
dorummen s k sovrum, som användes när kejsa-
ren skulle använda sina 27 badkar, som också
fanns i det templet. Det var en ära för en kines
att få arbeta i Den förbjudna staden, men kom
man väl innanför murarna var det svårt att kom-
ma ut igen. En tjänarfamilj, som fött en son där-
inne, kunde få köpa ett hus utanför murarna. Dit
kunde sonen få flytta när han fyllt 13, men då
fick han aldrig mer träffa sina föräldrar.
     Den kinesiska muren var fantastisk! Den
slingrar sig överst på bergstopparna likt en gi-
gantisk orm. Känslan blir ännu större med tanke
på att muren är en sista viloplats för de 10 000-
tals människor som byggde den under 1 600 år,
med början år 200 f Kr. De som dog under byg-
get murades in i den, eftersom det var det lättaste
sättet att bli av med dem. Det finns tre ställen,
på den 800 mil långa muren, som är öppen för
både turister och för kineserna själva. Vi besök-
te Badaling, där historien syns bäst och där mu-
ren bröts i ett slag mellan två kejsare. Brottet
finns kvar än idag, men det har renoverats och
anpassats för turisterna. Att klättra uppför mu-
ren var hisnande. Lutningen är betydligt större
än vad man kan föreställa sig och jag upptäckte,
till min förvåning, att jag fick svindel. Lars och
pojkarna imponerade däremot på guiden när de,
likt ekorrar, klättrade långt upp längs muren.
     Vid ett tillfälle var pojkarna och Lars, till-
sammans med Martin och hans flickor, på en bak-
gata full med folk som kantades av stånd med de
mest (i våra ögon) läbbiga frestelser såsom skor-
pioner och skalbaggar. Dessa var levande upp-
trädda på spett och satt där med sprattlande ben.
Spettet doppades ner i en gryta med kokande olja
för att sedan förtäras med god aptit av de som
så önskade.
     Naturligtvis blev det en hel del shopping.
Lars och pojkarna tröttnade efter en dag, medan
vi mammor höll på ytterligare en dag. För mig
var det här med att pruta helt nytt. Min svägerska
Annica är däremot briljant på det. Hon bestämde
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Friterad skorpion är en kinesisk delikatess.

KINA
Statsskick: Marxist–Leninist enpartistat
Yta: 9 596 961 km2

Huvudstad: Peking (19 milj invånare 2010 -
22 miljoner i storstadsområdet)
Högsta berg: Mount Everest (8 848 möh)
Invånarantal: 1 334 miljoner (2011)
Invånare/km2: 139
Naturlig befolkningsökning: 0,5% (2010)
Medellivslängd: Kvinnor 75 år & män 72 år
Religion: Buddhister (ca 10%), kristna (ca 5%)
Läs- & skrivkunnighet:Ca 94%
BNP/invånare: Ca 55 000 kr (2011)
Naturtillgångar: Kol, olja & koppar
Viktigaste exportvaror: Maskiner & elektronik
Valuta: Renmimbi

På vissa ställen var Den kinesiska muren rejält brant.
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forts. nästa sida
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ett pris redan innan och sedan gav hon sig inte förrän
det blev så.
     På resan till Xian fick de andra klara sig utan
mig. Jag låg nämligen hemma i magsjuka. Jag mis-
sade snabbtåg i egen kupé, lyxhotell, fler tempel
och Terakottaarmén. När Terakottaarmén restau-
reras gjuts kroppen i en form och därefter sätter man
på ett handgjort huvud så att alla får sitt eget ansikte.
                                                            av Ulla Bodin

Undromslaget bestod av Nicke Eriksson, Thomas Sagraeus, Joel Åman, Johnny Starkman, Jo-
nas Wikner, Thomas Melin, Mathias Åman, Magnus Nyberg, Roger Häggström, Patric Rappson
och Per-Åke Edström. På bilden saknas Jörgen Bodin, Joel Bodin, Pär Bergström, Jörgen Me-
lin, Jimmy Hägglund, Jonathan Hallén, Ronnie Eriksson, Pierre Dahl och Fredrik Holm.

Undroms IF:s innebandylag
lyckades vinna seriespelet
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Laget som tog hem innebandyns division 3 bestod till stor del av f d Boteåbor
et har gått nästan 20 år sedan Boteå senast hade ett innebandylag i seriespel. Sedan dess
har Undroms IF:s innebandysektion varit vilande. Inför den just avslutade säsongen ruskade
dock ett antal f d Boteåbor och överåriga spelare (medelåldern i laget låg på drygt 35 år)

i Sollefteås innebandylag, åter liv i liket. Några av klubbens yngre spelare hängde även på. ”Vi hade
ingen speciell taktik, utan vår melodi handlade mer om att bara att ha roligt på plan”, berättar
den spelande tränaren och tidigare Boteåbon Thomas Sagreus över telefon. Detta kom också att
avspegla sig i målproduktionen, där man kom att snitta nästan 16 mål framåt per match. I premiär-
matchen tvålade man t ex till motståndarna med hela 32-2, utan att ha tränat något innan. Till
mångas förvåning tog man dessutom hem hela serien! Man valde dock att tacka nej till uppflytt-
ning, eftersom de flesta av spelarna inte var beredda att satsa den tid som ytterligare skulle krävas
för spel högre upp i seriesystemet. ”Vi hade säkert kunnat hävda oss bra där, eftersom vi i DM spe-
lade jämnt mot ett lag i tvåan”, avslutar Thomas.                                                     av Rolf Ronestjärna

Ett prov på lite ovanlig kinesisk arkitektur.
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Stortannsjön har under våren sett ut som ett månlandskap och fritidsfiskaren Lars Blomén tycker
att det är skamligt att kraftbolaget EON inte har visat någon som helst hänsyn mot naturen.

Omfattande miljökatastrof i
Boteås fiskevårdsområde

FO
TO

: 
R

O
LF

 R
O

N
ES

TJ
Ä

R
N

A

Enligt Lars Blomén kommer det att ta många år innan Stortannsjön har återhämtat sig
nder senare år har fiskebeståndet i Stortannsjön minskat kraftigt och många har ställt sig
frågan varför. Nu har kanske orsaken till detta klarlagts. Den del av Stortannsjön som kal-
las Lillsjön är på sina djupaste ställen tre meter. Men EON, som sköter vattenregleringen

i området, har under våren tömt sjön på nästan 2,5 meter. Detta ledde till att vattenståndet blev så
lågt att bottnen delvis täcktes av is, vilket innebar att både växter och alger riskerade att dö. ”Det
är sorgligt att företaget tömmer sjön under mars-april, dom känsligaste månaderna för djurlivet.
Det som lever och växer i sjön dör. Även bävrarna drabbas. Allt kollapsar när inte fisken och gro-
dorna kan lägga sin rom och abborrarna och gäddorna överlever inte då deras viktigaste föda
är just grodyngel”, säger Lars Blomén, fritidsfiskare och sommarstugeägare i närområdet. Normalt
kläcks miljontals fisk- och grodyngel varje år. Gäddorna leker och har sin romläggning två veckor
före midsommar och tills dess kommer vattnet inte hinna stiga till de lekplatser där rommen läggs.
Med snösmältningen kommer inget sjövatten, utan ett vatten med ett helt annat material som den
fisk som eventuellt överlever ska försöka finna föda i.
     På 1800-talet var inte Lillsjön en sjö utan en liten å. Det var då den dämdes upp och dammen
byggdes. Sedan dess har man haft reglering. Vattenlagen, som styr vilka vattennivåer som tillåts i
reglerade sjöar, är från 1918. Lagen är dock otidsenlig och är på gång att moderniseras.
                                                                                                                        av Kerstin Sjögenbo
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Vattennivån i Stortannsjön var rekordlåg i år. Även Gålsjön drabbades hårt av regleringen.

Fotnot: Artikeln har tidigare publicerats på www.botea.se
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Boteåbon Josef Ronestjärna åkte sitt första Vasalopp under närmast perfekta förhållanden.

Många Boteåbor har under
årens lopp åkt Vasaloppet
Botebladets sportreporter följde årets
upplaga av Vasaloppet på nära håll

asaloppet lär vara världens största och
längsta skidtävling. Aldrig hade jag väl
kunnat föreställa mig att jag själv en dag

skulle åka de nio milen mellan Sälen och Mora.
Själva upprinnelsen var denna: ”Pappa, jag fun-
derar på att åka Vasaloppet nästa år!” ”Om du
åker, Josef, så lovar jag att följa med!”, blev
mitt omedelbara svar. Och så blev det! För mig
handlade det dock givetvis bara om att färdas sträc-
kan med bil och försöka vara ett moraliskt och nä-
ringsberikande stöd för son nummer fyra av sex.
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Den första backen, efter det att åkarna har lämnat skidstadion, är en notorisk flaskhals.
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Denna bild togs precis strax före startskottet.
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Trots omgiven av tusentals åkare, kämpade varje åkare en ensam och tröstlös kamp mot sig själv.
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     Vid kvällningen, dagen innan start, anlände far och son till Sälen. Det var smockfullt med folk
vid receptionen och Josef hämtade först ut nummerlapp och information. Därefter lämnade han in
sina skidor för vallning, ett beslut som han under morgondagen många gånger fick anledning att
vara tacksam över, eftersom han kom att ha både ett perfekt glid och fäste under hela loppet.
     Via nätet hade Josef bokat sovplats åt oss i en idrottshall, ca en halvmil norr om Sälen, där dock
förvånansvärt lite folk övernattade. Efter ett besök på en närbelägen pizzeria gjorde vi oss redo för
nattens vila. När vi, vid femtiden nästa morgon, slog upp våra blå var övriga nattgäster i princip
färdigpackade. Själva låg vi dock kvar en stund och lade upp taktik inför dagens (pr)övningar.
     Efter en rejäl frukost var det hög tid att bege sig till startplatsen. P g a rådande trafik- och par-
keringssituation fick vi ställa bilen ca en kvarts gångväg från startplatsen och ta oss dit längs Vasa-
loppsspåren. Det var ett myller av människor på startområdet och köerna, till det väl tilltagna an-
talet bajamajor, var till synes oändliga. Ur högtalarna dånade musik och Friskis & svettisgymnastik
kördes för att hjälpa åkarna att hålla värmen. Josef var, som den rookie han var och är, placerad i
sista startgrupp och han valde dessutom att låta hela fältet starta innan han tog på sig sina skidor
och inledde sina långa och mödosamma färd mot den väntande kranskullan i Mora.
     Väntetiden för åkarna, vid den inledande och omtalade backen, var ca en timme. Lika länge tog
det nog även för undertecknad att ta sig ut ur Sälen, beroende på bilköer och på att den snö, som
hade lagts över vägen, hindrade honom att överhuvudtaget kunna ta sig därifrån. Därefter flöt det
på bra till och vid de olika kontrollerna. Trots mängder av åskådare, och en strid ström av tappra
skidåkare, lyckades far och son att hitta varandra vid de kontroller som de hade planerat att mötas
vid, nämligen i Mångsbodarna, Risberg, Evertsberg, Oxberg och Hökberg. I Evertsberg, alltså
ungefär halvvägs i loppet, drabbades Josef av en trötthetsperiod, men återfick tacksamt nog krafterna.
I Oxberg fanns bl a TV-underhållaren Kalle Moraeus på plats och delade ut blåbärssoppa. Bote-
bladets vältränade sportreporter klev då innanför avspärrningarna och fick tillåtelse att ta en bild på
honom efter hälsningsfrasen: ”Rolf Ronestjärna, Botebladet. Är det OK om jag tar en bild!?”
     Efter 10,5 timmar passerade Josef, efter en rasande forcering de sista kilometrarna, slutligen mål-
linjen i Mora. Han var märkbart trött, men samtidigt glad över att ha klarat utmaningen, detta med
tanke på att han bara hade tolv mil i benen inför loppet.                                           av Rolf Ronestjärna
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Förre skidvärldsmästaren Thobias Fredriks-
son jobbade i vallningsboden i Sälen.
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TV-kändisen Kalle Moreaus langade blåbärs-
soppa i både Smågan och i Hökberg.
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Väl hemma har Moa haft lite svårt att greppa alla de fantastiska upplevelser som hon varit med om.

Björkåtjejen Moa Grubb har
fått smak på Sydostasien
Moa Grubb har alldeles nyligen rest runt i Sydostasien vid två olika tillfällen

tora mängder vatten har hunnit passera under Björkåbron sedan Moa Grubb slutade på Kalk-
näs skola för snart tio år sedan. Och trots att det endast har gått knappt fyra år sedan jag tog
det foto av henne, som är med i årets Boteåalmanacka, så är det knappt att jag känner igen

henne när hon leende och brunbränd öppnar dörren till föräldrahemmet i Björkå.
     Moa har, sedan hon 2009 gick ut Samhälls/kulturinriktningen på Gudlav Bilderskolan i Sollefteå,
till stor del tillbringat tiden på annan ort. Vintern 2009-10 jobbade hon som liftvakt i Sälen och följ-
de upp detta med att även jobba där som bikeparkvärd under sommaren. Vintern därpå var hon till-
baka i Sälen, för att istället jobba i uthyrningen, och under juni-september 2011 jobbade hon som re-

ceptionist på casinot i Sundsvall.
     I mitten av oktober 2011 inled-
des det stora sydostasienäventy-
ret för Moa, den tidigare Boteå-
bon och klasskompisen Frida
Hedberg och en tjejkompis från
Sollefteå. Första anhalt, på deras
tio veckor långa resa, var Bang-
kok i Thailand. Ursprungstanken
var att de skulle fortsätta därifrån
till Bali, men planen fick ändras
eftersom det visade sig att flyget
dit var alldeles för dyrt. Istället
reste de därför direkt till Laos, där
de kom att resa runt i landet i unge-
fär tre veckor med buss. En av
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Moa och Frida besöker Maya Bay på Phi Phi Islands.
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höjdpunkterna var när de färdades med gum-
miringar genom djungeln utmed floden Vang
Vieng, inte en helt ofarlig sysselsättning då den
idag är förbjuden p g a alla olyckor som skett på
sistone. ”Laos var väldigt smutsigt och fattigt
och maten var inte heller nån direkt höjdare”,
sammanfattar Moa.
     Från Laos for tjejtrion vidare med buss till
staden Hue, i de centrala delarna av Vietnam,
en liten nätt tripp på 18 timmar. Vietnam var be-
tydligt mer utvecklat än Laos och maten var även
bra. Däremot fick de vara betydligt mer på sin
vakt där, eftersom stölder var mer förekommande.
T ex blev bussen de färdades i utsatt för ett bru-
talt rånförsök under natten. ”Vi vaknade mitt i
natten av en massa oväsen. Det visade sej att
bussen hade kört över en spikmatta och fått si-
na däck punkterade. Utanför stod en massa folk
och kastade tegelstenar på rutorna och dom för-
sökte även ta sej in i bussen. Jag blev alldeles
livrädd och trodde att min sista stund var kom-
men, men chauffören lyckades dock att köra bus-
sen därifrån.” Vid ett annat tillfälle blev dess-
utom Frida och Sollefteåtjejen av med sina digi-
talkameror, innehållande alla deras foton från re-
san. På pluskontot förtjänas dock att nämnas att
de bl a gjorde ett intressant nedhopp i några gam-
la tunnlar från Vietnamkriget och att de likaså
gjorde ett uppskattat besök i semesterparadiset
Nha Trang på sydkusten.
     Efter två veckor i Vietnam flög de vidare till
Bali, där de hade stämt träff med två andra Sol-
lefteåtjejer. Bali, som är en provins i Indonesien
och ligger drygt två kilometer från Java, visade
sig bli Asienresans höjdpunkt. Där tillbringade
de bl a tid i turistorten Kuta och besökte en del
paradisöar i området, bl a Gilliöarna, som er-
bjöd bra snorklingsvatten. Efter drygt ett par vec-
kor på Bali flög de tillbaka till Thailand för att
bl a fira jul där. Väl på plats tillbringade de bl a
fem dagar på ön Koh Phangan, en vecka på Phi
Phi Islands och fem dagar i Koh Jum. Därefter
flög Moa själv till ön Koh Tao för att där ta ett
dykarcertifikat. Efter nyårsfirande på Phi Phi Is-
lands återvände hon till Sverige, medan de and-
ra tjejerna med tiden drog vidare till Filippiner-
na.
    Efter att ha vilat upp sig en vecka på hemma-
plan, for Moa vidare till det väntande uthyrnings-
jobbet i Sälen. Under sommaren 2012 jobbade
hon i restaurangen på Sollefteå camping.

A
RK

IV
BI

LD

Tjejerna ägnar sig åt elefantridning på Koh Samui.

VIETNAM
Statsskick: Marxist–Leninist enpartistat
Yta: 331 114 km2

Huvudstad: Hanoi (1,5 milj invånare 2010 -
6,4 miljoner i storstadsområdet)
Högsta berg: Fan Si Pan (3 146 möh)
Invånarantal: 87,8 miljoner (2011)
Invånare/km2: 285
Naturlig befolkningsökning: 1% (2011)
Medellivslängd: Kvinnor 77 år & män 73 år
Religion: Buddhister (70%), katoliker (10%)
Läs- & skrivkunnighet:Ca 93%
BNP/invånare: Ca 20 000 kr (2011)
Naturtillgångar: Olja, naturgas & kol
Viktigaste exportvaror: Ris, kaffe, olja & textilier
Valuta: Dong

Frida och Moa åker jeep på Koh Samui.
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     I mitten av oktober, exakt på dagen för fjolårets avresa, var det åter dags för Moa och Frida att
kränga på sig sina ryggsäckar för ytterligare ett Asienäventyr. På resplanen stod den här gången
Thailand och även Filippinerna, som Frida hade talat sig varm för efter sitt förra besök. ”Dom bå-
da länderna påminner väldigt mycket om varandra. Den stora skillnaden är dock att övärlden i Fi-
lippinerna är betydligt mer orörd och att människorna talar engelska där”, för-
klarar Moa. I princip uppehöll de sig en månad i samma område som de avslutat
förra Thailandsvistelsen i. Moa passade även på att uppgradera sitt dykar-
certifikat till ett avancerat sådant.
   Därefter flög de till Filippinerna, där de under sex
veckors tid badade, surfade och luffade runt på olika
småöar, varav ön Siargao kom att bli deras favorit.
Den kanske mest minnesvärda upplevelsen var nog
när Moa följde med på en s k hajsafari, där man på
26 meters djup, och utan några som helst skyddsanord-
ningar, satt på en liten klipphylla under det att hajar
simmade förbi på bara några meters avstånd. Likaså
upplevelsen när landet hotades av den största orkanen
på mer än 20 år. ”Det var panikstämning överallt
och man kände sej både liten och maktlös.”
     Under vistelsen på Filippinerna sökte och fick
de även, via internet, jobb på en fruktodling i Nya
Zeeland. Dessa planer gick dock inte i lås p g a
strul med deras visumsansökan. I samma veva gjor-
de de även ett tvåveckorsbesök i Kambodja och
de drog även över till Bangkok för att försöka få
till det med sin visumansökan. I Kambodja hade
de stött ihop med några Härnösandsbor, som de
bestämde sig för att följa efter till Vietnam, där
de kom att stanna i ett par veckor. Avslutnings-
vis tillbringade de ytterligare sex veckor på Filip-
pinerna innan de slutligen återvände till Sverige.
    Moa berättar till sist att hon absolut kommer att
bege sig ut och resa igen och att hon tycker att hon har
utvecklats och mognat som människa efter att ha mött
nya kulturer och träffat nya människor. ”Jag har lärt
känna mej själv bättre och hur jag funkar i oli-
ka situationer. Jag har även blivit bättre på
engelska och fått ett bättre självförtroende”,
konstaterar hon.                av Rolf Ronestjärna

FILIPPINERNA
Statsskick: Republik
Yta: 300 000 km2

Huvudstad: Manila (1,7 milj invånare 2010 -
Ca 12 miljoner i storstadsområdet)
Högsta berg: Mount Apo (2 954 möh)
Invånarantal: 95 miljoner (2011)
Invånare/km2: 314
Naturlig befolkningsökning: 1,7% (2010)
Medellivslängd: Kvinnor 72 år & män 66 år
Religion: Katoliker (83%), muslimer (8%)
Läs- & skrivkunnighet:Ca 96%
BNP/invånare: Ca 27 000 kr (2011)
Naturtillgångar: Koppar, guld, silver, nickel & krom
Viktigaste exportvaror: Elektronisk utrustning
Valuta: Filppinsk peso

Fotnot: Samtliga Moas bilder är från 2:a resan.
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Både elever och lärare på Kalknäs skola har på kort tid haft stor glädje av det nya pingisbordet.

Utemiljön på Kalknäs skola
har fått sig en ansiktslyftning
Elever, lärare och föräldrar har tillsammans förbättrat skolans utemiljö

rivseln bland personal och elever på Kalknäs skola i Undrom har alltid varit omvittnat god.
En av anledningarna har varit skolans fina utemiljö, som erbjudit goda möjligheter till ro-
liga och meningsfulla rastaktiviteter. I samband med en

fixarkväll, den 6:e maj, där elever, personal och föräldrar samman-
strålade, gjordes ytterligare ansträngningar för att förbättra skolans
redan fina utemiljö. T ex byggde man en minihinderbana med hjälp
av bildäck som grävdes ned i marken och likaså förbättrade man
ett av skolgårdens bollplank. Men framförallt, och till elevernas
stora förtjusning, skruvade man ihop och ställde upp ett sprillans
nytt bordtennisbord för utomhusbruk. Bordet ifråga har inköpts
med medel ur den fond som Boteåparlamentet fått att förvalta ifrån
den förening som en gång i tiden bildades för att rädda Para skola.
Uppe i det angränsande skogspartiet har även, med föräldrarnas
hjälp, ett gediget vindskydd satts upp. Eleverna hjälpte till med
målningen av vindskyddet.                              av Rolf Ronestjärna
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Vindskyddet snickras ihop.
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Hinderbanan iordningställs. Pingisbordet monteras upp.

Skolgården piffas upp med färg.
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Bruno Bolin

I detta nummer av Botebladet porträtteras Stöndarbon Bruno Bolin
et är kul när ens uppfattning om vissa människor be-
kräftas och Bruno Bolin i Stöndar levde verkligen
upp till mina förväntningar. Han har under flera år

stått som en säker reserv på min lista för personer att porträtte-
ras i Botebladet. Givetvis och tacksamt nog ställde han upp
när jag fick ett sent återbud inför detta nummer.
   Bruno Bolin såg för första gången dagens ljus på Sollefteå
BB 1937 och han växte upp i Stöndar tillsammans med Bernt,

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:
- En bok, en transistorradio
och en telefon.

Jag blir glad när:
- När jag kunnat glädja någon
annan människa.

Någon jag gärna vill träffa:
- Mina föräldrar.

Mitt älsklingsplagg:
- Arbetskläder till vardags
och byxor och blazer till fint.

Sån är jag:
- Jag är social och ganska
utåtriktad.

Bruno Bolin härstammar från
en gammal jordbrukarsläkt

Den f d jordbrukaren Bruno Bolin är ett med sin traktor.
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1968 tog Bruno och Ulla Bolin över det ena av Brunos föräldrars båda hus i Stöndar.

sin två år yngre bror. Pappa Gustav och mamma Hillevi var båda jord- och skogsbrukare, med
anor från en gammal jordbrukarsläkt som bodde och verkade i Boteå i slutet av 1600-talet.
     På föräldrarnas gård fanns dryga halvdussinet mjölkkor, ett antal hästar och till husbehov en
slaktgris och några höns. På gården fanns det givetvis därför för jämnan en mängd göromål att ta
itu med och de två bröderna fick redan i unga år lära sig att hjälpa till, speciellt sommartid. ”Det
var inget tvång, men man kände att man ville hjälpa till”, berättar Bruno. På somrarna for man
gärna och badade i Högforsån, en bit nedanför kraftverket, och hemmavid roade man sig bl a med
att spela fotboll. ”Nej, jag har aldrig varit nån tävlingsmänniska”, svarar Bruno när jag frågar
honom om han även spelade i något lag. I tonåren roade sig han och bygdens ungdomar med bio, i
antingen Sunnersta Folkets Hus eller på Skogsblomman i Undrom, och en av de första filmerna
som han såg, på just Skogsblomman, var Barnen från Frostmofjället (1945). Bruno deltog även i
den ungdomsverksamhet som IOGT bedrev i sin lokal nere vid stranden i Undrom. ”Det var nå-
got av en samlingspunkt för en del av bygdens ungdomar och på den tiden var det cykeln som
gällde, vare sej man ville ta sej dit eller någon annanstans”, berättar Bruno.
     De sex första skolåren tillbringade Bruno i Offers skola och årskurs sju gick han på den ny-
byggda skolan i Kalknäs. Efter tre månaders fortsättningsskola och konfirmation var han redo för
vuxenlivet. Under tonåren jobbade han några somrar vid Sandslåns sorteringsverk, som var ett
av världens största på den tiden, och efter avslutad skolgång kom han att fortsätta hjälpa till hemma
på gården, för att 16 år gammal börja på Hola Folkhögskola. Tanken var att bättra på kunskaperna
i basämnena, något som han också kom att göra under två sexmånaders perioder under åren 1953-
1955. Efter avslutade studier, och efter lumpen som sjukvårdare på I21 och T3 i Sollefteå, fortsatte
han att arbeta hemma på gården, för att från hösten 1957 gå ett halvår på Tvillingsta lantmannaskola
utanför Örnsköldsvik (där Peter Forsbergs golfbana ligger idag). ”Det var en fin tid med bra ge-
menskap”, minns Bruno. Väl tillbaka i Stöndar kändes tillvaron ganska dyster, efter den roliga
tiden på skolan, och Bruno var därför inte sen att nappa på erbjudandet om en avlönad praktikplats
på Tvillingsta, som dök upp efter sommaren. Han kom att stanna på skolan i 2½ år och för pengarna,
som han lyckades spara, köpte han sin allra första bil; en VW-bubbla. Väl hemma for han iväg på
en tre månader lång kurs för blivande kontrollassistenter på en skogs- och lantbruksskola i Häls-
ingland. Tillbaka i Boteå, hann Bruno knappt börja sin nya karriär förrän han fick ett erbjudande
om att bli ämneslärare inom djur- och mjölkhushållning på Stöndars lanthushållsskola. Bruno tve-
kade först, men lät sig sedan övertalas av skolans propsande rektor. Där blev han kvar till 1965, då
ämnet togs bort ur undervisningen.
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Bruno Bolin har verkligen uppskattat den goda sämjan mellen grannarna i Stöndar.

     Några år innan, närmare bestämt 1962, började en ny lärare, vid namn Ulla Strömdahl, på sko-
lan och ganska snart uppstod ljuv musik mellan henne och Bruno. Resten är historia. 1965 ägde bröl-
lopet rum i Seglora kyrka på Skansen. Samma år bestämde sig skolan i Stöndar för att lägga ned
själva jordbruksdelen och Bruno blev då erbjuden att arrendera denna, vilket han tackade ja till. När
anläggningen därefter såldes 1982, och gjordes om till en kursgård i Metalls regi, fick Bruno möjlighet
att köpa loss åker- och skogsmark med tillhörande ekonomibyggnader. Och sedan dess har alltså
Bruno drivit jord- och skogsbruket. 2012 överlät han dock driften till dottern Ann och dennes sam-
bo Lars. Under veckorna brukar Bruno försöka att hjälpa till i jordbruket så mycket han kan. ”Jag
tycker att det är roligt och jag mår bra av det. Jag får jobba så mycket som jag vill och ämnar
att fortsätta med det så länge jag är pigg.” Bruno berättar att han aldrig har ångrat sitt yrkesval,
men att han samtidigt är tveksam över om han skulle ha valt samma yrke idag, med tanke på hur svårt
det är för dagens jordbrukare att få det att gå runt.
     Utöver dottern Ann, född 1972, har Bruno och Ulla begåvats med ytterligare två barn. Dels so-
nen Mats, född 1967, som jobbar som flygtekniker och har hela Sverige som arbetsplats och dess-
utom sonen Håkan, född 1969, boendes med sin familj i Oslo, där han jobbar som dataprogrammerare.
Bruno och Ulla kan dessutom glädja sig åt sammanlagt fem barnbarn.
     Man skulle nog kunna säga att Bruno har varit något av en föreningsmänniska under sitt liv. Un-
der tonåren var han aktiv inom Centerns ungdomsförbund och han satt även med i distriktssty-
relsen under några år. I 20-årsåldern kom han med i Boteå kyrkofullmäktige och satt med där fram
till i början av 2000-talet då det lades ned. Sedan 90-talet har han även suttit med i Boteå kyrkoråd
och är även dess ordförande sedan tio år tillbaka. Sedan tio år sitter han likaså med i Sollefteå sam-
fällda kyrkofullmäktige. Han har också varit ordförande i Stöndar vattenförening i ca 20 år. Dess-
utom är han, sedan åtta år tillbaka, med i Frimurarna i Sollefteå.
     Sången och musiken har tveklöst haft en stor plats i Brunos liv och i drygt 50 år har han varit en
trogen medlem i Boteå kyrkokör. ”Egentligen är jag helt omusikalisk, men det har funkat tack va-
re att jag har kunnat stå bredvid den tonsäkre Lennart Bergström”, säger Bruno och skrattar glatt.
Bruno berättar avslutningsvis att han tycker om att resa och då framförallt inom Sverige. Resan till
Colombia, för några år sedan, var dock en fantastisk upplevelse för både honom och Ulla (se Bote-
bladets vinternummer 2009 på www.botea.se).
     Bruno kan m a o blicka tillbaka på ett långt och innehållsrikt liv i Boteå. ”Jag har trivts bra i Bo-
teå och grannsämjan i Stöndar har varit otroligt god.”                                         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 minst en vecka före presstopp. Maila alltid så stora bilder som möjligt, för att få bäs-
ta slutresultat. Glöm inte bort att ange fotograf och vilka personer som finns med på bil-
derna. Bidrag tas helst emot via mail eller 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 tre på Vallänge (enligt Solatums hemsida den 25/5).
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.

 

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

 



20

Valarbetarna Ingrid Viking och Erik Hoppe bevittnar när Margareta Hansen lämnar sin valsedel.

Valet till Boteåparlamentet
genomfördes utan missöden
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Andreas Blomén, Grillom
Birgitta Blomén, Grillom*
Lars Blomén, Grillom
Birgitta Byman, Kalknäs*
Arne Forslund, Undrom (suppleant)*
Pia Hedberg, Holm
Pernilla Landberg, Törsta
Ulf Lhådö, Grillom
Laila Lindholm, Sunnersta
Märith Löfgren, Arlom
Magnus Nordenmark, Sunnersta*
Samuel Pettersson, Undrom*
Rolf Ronestjärna, Undrom
Ann-Katrin Tjellén, Undrom (suppleant)*
Anna Törner, Lännäs*
Ingrid Viking, Kalknäs
Lena Zetterlund, Björksjön*
*Nya ledamöterPia Hedberg tar emot valsedel av Per Erik Amrén på Rixdan.

Sex nya kandidater röstades in i Boteåparlamentet för nästa mandatperiod
ista fre- och lördagen i april, utanför Handlar´n i Undrom, och likaså på sista april, vid Val-
borgsmässofirandet i Björkå, genomfördes valet till Boteåparlamentet. Nomineringsarbetet
inför årets val har varit exceptionellt tungt,

eftersom det har varit mycket svårt att vaska fram
nya kandidater. Risken är därför överhängande
att valförfarandet kan komma att behöva ändras
framledes, något som i så fall kommer att kräva
en stadgeändring.
     101 Boteåbor röstade, hur som helst, fram 15
ordinarie ledamöter och två ersättare. Dessa till-
träder vid byatinget i oktober och är valda på två
år.                                        av Rolf Ronestjärna
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Boteå Båt Bads nya styrelse består av Micael Sundström (Gålva), Ulf Lhådö (Grillom), Stig San-
din (Undrom) och Samuel Pettersson (Undrom). Fattas på bilden gör Robert Hellborg (Grillom).

Boteå Båt Bad höll sitt årsmö-
te i Sunnersta Folkets Hus
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Massutskick och rop på hjälp skapade ett bredare engagemang i bygden
öreningen Boteå Båt Bad bildades 2004, med syfte att tillhandahålla båtplatser för uthyrning
och till att engagera bygdens invånare för badstranden i Undrom. Verksamheten har, sedan
dess, i mångt och mycket, axlats av några få eldsjälar, som vid behov ringt runt efter hjälp vid

t ex iläggning och upptagning av bryggor. Föreningens kärntrupp har dock på slutet minskat p g a
dödsfall och utflyttning och arbetsbördan för de kvarvarande har därmed ökat avsevärt.
     I förra numret av Botebladet fanns ett upprop om nya styrelsemedlemmar och ett ökat engagemang
från bygdens folk. Detta upprop späddes på i ett utskick, även med en inbjudan till årsmöte, som de-
lades ut till en majoritet av Boteås hushåll.
     Söndagen den 14:e april hölls föreningens årsmöte i Sunnersta Folkets Hus. De 13 personer,
som hade hörsammat inbjudan, fick bl a ta del utav årsberättelse och föreningens ekonomi. Det kon-
staterades att föreningens verksamhet till övervägande del finansieras av medlemsavgifter och av ut-
hyrning av de 14 båtplatserna. Givetvis är det därför av största vikt om så många som möjligt kan va-
ra med och teckna medlemsskap för att säkerställa Strandens fortlevnad.
     Till ny styrelse valdes sommarstugeägaren Stig Sandin (ordförande), Ulf Lhådö (kassör), Micael
Sundström (sekreterare), Samuel Pettersson (suppleant) och Robert Hellborg (suppleant).
                                                                                                                        av Rolf Ronestjärna
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Ulf Lhådö, i mitten, ledde Boteå Båt Bads årsmöte. Det ökade engagemanget säkrade föreningens framtid.
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Grillomstjejen Frida Åslund minns med glädje tillbaka på sin fantastiska Thailandsvistelse.

Två Boteåtjejer gjorde en
spännande resa till Thailand
Vid sitt besök behandlades de två gymnasieeleverna nästan som rockstjärnor

edan några år tillbaka har Sollefteå kommun bedrivit ett kulturutbyte med Thailand. Tidigare
har thailändska skolungdomar besökt Sollefteå och nu i mars var det Sollefteås tur att skicka
en grupp ungdomar till Thailand. Eftersom det har rört sig om ett kulturutbyte, så har det va-

rit elever från det estetiska programmet på Gudlav Bilderskolan som fått möjlighet att åka.
     En av de ungdomar, som fick förmånen att följa med på denna resa, var Grillomstjejen Frida
Åslund. Totalt var det sex ungdomar, varav två från Ragunda, plus en lärare och en kommunpolitiker
som for. När Frida och jag tittar igenom hennes foton från resan, framkommer det att ytterligare en
tjej från bygden var med på resan, nämligen Emma Granholm från Björkå. Så även om hon inte
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På flygplatsen i Bangkok möttes Thailandsresenärerna av en välkomstkommitté bestående av ett 20-tal personer.
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råkade vara med vid detta intervjutillfälle, så
inkluderas hon givetvis i den här artikeln.
     Frida berättar inledningsvis att det tog ca
27 timmar från det att hon for hemifrån till det
att de var framme i Bangkok. I ankomstterminalen
blev resesällskapet, till sin stora förvåning, möt-
ta av en stor välkomstdelegation bestående av
kommunpolitiker och av ungdomar, varav ena
hälften själva hade besökt Sollefteå och andra
hälften var tänkta att åka dit vid nästa utbyte.
     Vistelsen i tolvmiljonerstaden Bangkok inne-
höll bl a ett besök på en gymnasieskola, som in-
leddes med traditionell morgonsamling ute på
skolgården. ”Man hissade landets flagga och
sjöng den thailändska nationalsången. Man
märkte tydligt att människorna i Thailand, till
skillnad mot oss i Sverige, är väldigt nationa-
listiska”, berättar Frida. Skolans elever hade även
övat in den svenska nationalsången, som man
sjöng nästan klockrent under det att även den
svenska flaggan hissades. Därefter samlades man
inomhus för fortsatt kulturutbyte. De svenska
ungdomarna hade inför resan övat in ett antal
sånger, varav nationalsången på flyget ner, som
man framförde. Vid det här tillfället sjöng de
Save Tonight av Eagle Eye Cherry, Vem kan
segla förutan vind och även en låt skriven av
Emma Granholm. De thailändska ungdomarna
framförde, förutom en del inhemsk musik, även
Idas Sommarvisa som de hade övat in. På sko-
lan fanns även ett skolband som blivit utnämnt
till landets bästa.
     Under hela vistelsen kom sällskapet att bo
på femstjärniga lyxhotell, förutom en natt då man
inkvarterades i familjer. Varje dag bjöds det på
stora mängder god mat. ”På slutet var man dock
lite trött på thaimaten, som ofta var friterad
och till stor del bestod av fisk och skaldjur,
och man började längta hem till den svenska
maten.” Överallt blev de uppassade, som om
de var rockstjärnor, och under ett par dagar följ-
des de även av ett TV-team. Tre guider, varav
en som talade flytande svenska, tog väl hand om
det svenska följet. Även en inhemsk fotograf, som
dokumenterade varenda litet steg som togs, var
med under hela besöket.
    Under tre dagar for man dessutom ned till
badorten Hua Hin, som är en av thailändarnas
främsta semestermål. Där kom det givetvis att
handla en hel del om sol och bad, då hotellet låg
vid en mycket fin och vacker sandstrand.
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Kungapalatset i Bangkok var en imponerande syn.

THAILAND
Statsskick: Konstitutionell monarki
Yta: 513 000 km2

Huvudstad: Bangkok (ca 7 milj invånare 2009 -
Ca 12 miljoner i storstadsområdet)
Högsta berg: Doi Inthanon (2 576 möh)
Invånarantal: 69,5 miljoner (2011)
Invånare/km2: 133
Naturlig befolkningsökning: 0,6% (2010)
Medellivslängd: Kvinnor 78 år & män 71 år
Religion: Buddhister (94%), muslimer (4%)
Läs- & skrivkunnighet:Ca 94%
BNP/invånare: Ca 62 000 kr (2011)
Naturtillgångar: Timmer, bly, zink, gummi & naturgas
Viktigaste exportvaror: Datorer, kläder, ris & gummi
Valuta: Baht

Hotellpoolen i Bangkok var helt klart godkänd.
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Den sista kvällen kläddes kulturdelegationen upp. Frida fyra från vänster och Emma femma.
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Ampawa floating market var en intressant upplevelse.

I samband med vistelsen i Hua Hin gjordes även ett intressant besök på ett stort forsknings-
center för djur och natur.
     En av resans verkliga höjdpunkter var, enligt Frida, när man vid en lunch väl-
komnades till Bangkok av dess borgmästare. ”Han var en väldigt trevlig och under-
hållande värd, som verkligen tog sej tid att prata med oss ungdomar.” Hela
den samlade pressen tycktes dessutom vara på plats och den fick bl a höra flick-
sextetten sjunga Idas sommarvisa och Vem kan segla förutan vind. Både
vid det här tillfället, och under hela vistelsen, överöstes ungdomarna av
olika typer av gåvor. Bl a förärade borgmästaren dem med en vacker
brosch (se bild höger). Likaså uppskattade Frida även besöket i Grand
Palace (se bild föregående sida), d v s det tidigare kungapalatset i
Bangkok, och även besöket vid Ampawa floating market (se bild ne-
dan), en stor marknad där det bl a bedrevs försäljning från båtar. De
fick även prova på att tillaga en thailändsk soppa på en restaurangskola.
     Strax innan de for hem hölls en stor avslutningsfest till deras ära, där
bl a även skolledning och stadens toppolitiker var inbjudna. Där fick de sex
ungdomarna finna sig i att bli uppklädda i
traditionella thailändska danskläder (se bild
nedan) i vilket de därefter framförde en dans
som de tränat in under veckan. Utöver tidigare
nämnda sånger sjöng de även Bjurö klubb
av Laleh och låten Alla vill till himmelen men
ingen vill dö av Timbuktu.
     När Frida avslutningsvis försöker sam-
manfatta sin resa, konstaterar hon att allting
var så totalt annorlunda mot hemma i Sverige
och att både människor och kultur skilde sig.
Alla elever bar t ex skoluniform och det var
likaså väldigt strikt klädkod för dem själva
i de officiella sammanhangen, de tilläts t ex
inte att visa axlar eller knän. ”Det var även
väldigt varmt, 35 grader i skuggan, och det
var också i princip människor överallt.”
      En av kriterierna till att överhuvudtaget
få åka på resan, var att man själv skulle vara
villig att ta emot thailändska ungdomar i sitt
eget hem. Så bli därför inte förvånad, om du
i sommar skulle råka stöta på en grupp orien-
taliska ungdomar i Boteå.
                                   av Rolf Ronestjärna
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Skidåkarna drog iväg i ett rasande tempo när startskottet gick. Vinnaren Lars Bodin med 2:an på bröstet.

Nära nog perfekta förhållanden
vid årets upplaga av Hasaloppet
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Även i år var Lars Bodin snabbast i spåret
et verkar som om skidtävlingen Hasa-
loppet har kommit för att stanna. I alla
fall torde det vara en hel del bybor som

hoppas det. Årets upplaga avgjordes den 10:e mars
i strålande vinterväder och samlade ett 20-tal skid-
löpare i varierande åldrar. Det fanns möjlighet
för skidåkarna att välja mellan en 2,2 respektive
3,5 km lång slinga. En bit in på spåret serverades
rykande het blåbärssoppa, vilket gav ett litet extra
tidspåslag. Efteråt lottades fina priser ut och förtä-
ring, i form av korv med bröd och fika, fanns till
försäljning.                        av Rolf Ronestjärna
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Ett gäng glada och duktiga funktionärer från Boteå-Styrnäs LRF och Boteå Skoterklubb.
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Anders Bodin vallade bl a åt Benjamin Ronestjärna.
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Den årliga Kakfrossan i Sunnersta Folkets Hus har blivit ett mycket uppskattat arrangemang.

Mängder av kakor bullades upp på
Kakfrossan i Sunnersta Folkets Hus

Ett antal nyinflyttade fanns på plats
ördagen den 16:e mars hölls den årliga Kak-
frossan i Sunnersta Folkets Hus. Som van-
ligt hade en mängd bybor ställt upp och

bakat inför Boteåparlamentets uppskattade ar-
rangemang. Det var en påfallande stor variation
på de bakverk som serverades och inte ens den
mest kräsne torde haft något att klaga på. Tyvärr
var inte besökarantalet i paritet med tidigare års,
vilket givetvis var tråkigt, eftersom den frivilliga
kakpengen gick till lekutrustning för Stranden.
Trots det kom det in drygt 1 000 kr. Överblivna ka-
kor skänktes till Vallänge.          av Rolf Ronestjärna

FO
TO

: 
R

O
LF

 R
O

N
ES

TJ
Ä

R
N

A
FO

TO
: 

R
O

LF
 R

O
N

ES
TJ

Ä
R

N
A

Gemensamma krafter möjliggjorde Kakfrossan.
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Tveklöst Kakfrossans vackraste kreation.
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Fikabordet dignade av ett 20-tal olika bakverk.
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Bl a Jane Fahlén och Karin Sellgren hade hyrt sig ett loppisbord i Sunnersta Folkets Hus.

Mängder av prylar bytte ägare på
loppiset i Sunnersta Folkets Hus
För vissa är arrangemanget ett sätt att få träffas

ördagen den 23:e mars anordnades det än
en gång loppmarknad i Sunnersta Folkets
Hus. Ett 20-tal säljare fanns på plats, va-

rav en från Härnösand, som efteråt visade sig
vara mycket nöjd med dagens försäljning.
     På plats fanns även Emil Assergård med sin
nya skiva (se förra numret av Botebladet), som
han hade fullt upp med att sälja och signera.  Han
bjöd även, till de närvarandes förtjusning, på en
stunds liveunderhållning. Klass 6 på Kalknäs sko-
la stod, till förmån för sin skolresa, som sig bör
för fikaförsäljningen.               av Rolf Ronestjärna
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Det var god tillströmning av besökare under dagen.

FO
TO

: 
R

O
LF

 R
O

N
ES

TJ
Ä

R
N

A

FO
TO

: 
R

O
LF

 R
O

N
ES

TJ
Ä

R
N

A

Laila Lindholm ekiperade stundande Kinaresenärer. Emil Assergård och några unga fans från bygden.
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Ju fler kockar, desto bättre soppa borde det ju bli, enligt den församlade damkvartetten i köket.

Intressanta temakvällar har
hållits i Botatonhuset i vinter
Det nystartade kvinnliga nätverket erbjuder meningsfulla aktiviteter och samtal

edan i januari har regelbundna temakvällar hållits i Botatonhuset i Kalknäs. Initiativtagaren
Kristina Strand berättar att hon tyckte att det skulle vara kul att bilda ett kvinnligt nätverk i
bygden, som kunde få bli ett forum där man kunde träffas och samtala. Förhoppningen var

också att det även skulle kunna få bli en mötesplats för bygdens nyinflyttade kvinnor.
     Redan i november träffades en handfull intresserade och spånade om olika ämnen och utifrån
dessa förslag satte Kristina ihop ett program för våren, med både tyngre och lättare ämnen. Via an-
nonser på Botewebben och Facebook och via anslag vid Handlar´n har man bjudit in till träffarna,
som hållits den sista veckan varje månad, och man har även försökt alternera dag för att så många
som möjligt ska kunna vara med. Under våren har man haft bokprat, där man har tipsat varandra
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Kristina Strand, Gunilla Nordenmark, Margareta Nottberg och Laila Lindholm grejar i köket.
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om böcker, man har delat recept och lagat mat till-
sammans och man har även idkat fot- och hudvård,
med tillhörande småprat.
     Tanken är att temakvällarna, som bedrivits som
ett projekt i Botatons regi, ska fortsätta till hösten
och Kristina ger tydligt uttryck för att hon tycker
det skulle var roligt om fler kvinnor i bygden fort-
sättningsvis ville komma. ”Det här är ett mycket
trevligt forum, där alla är med och bidrar och
formar innehållet. Det är också ganska prestige-
löst, där man kan komma precis som man är och
när det passar en själv”, konstaterar Kristina
Strand.                                av Rolf Ronestjärna

Det var kanske lite si och så med ungdomarnas träffsäkerhet i samband med fotbollsupptakten.

Uppskattad premiär för spring-
skyttetävling i Kalknäs
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Luftgevärsskytte när Undroms IF:s fotbollssektion hade säsongsupptakt för sina ungdomar

en 16:e mars hade UIF:s fotbollssektion upptakt för säsongen. Det var tänkt att bli skid-
skytte, men det var bara tre som hade skidor med sig. Så det fick bli springskytte istället.
Efter att ha sprungit någon kilometer fick ungdomarna prova på att skjuta mot fem Mariekex.

Träffsäkerheten var kanske inte den bästa, men det
kunde senare delas ut Mariekex till de som sprang
fortast och sköt bäst.
     Fotbollssäsongen för våra ungdomar kommer
att se ut på följande sätt: I kvartersfotbollen kom-
mer det att finnas två lag; nämligen -03 & -06,
samt lek och lär för de allra minsta. I seriespelen
kommer följande lag att representera UIF:s ung-
domssektion: P14, div 3 (Tränare: Pelle Larsson
& Lars Backlund/Lagledare: Britt-Inger Sjölan-
der), F13, div 4 (Tränare: Malin Bodin/Lagleda-
re: Elaine Norberg), P11, div 6 (Tränare: Tommy
Ledin/Lagledare: Carina Sandvik).
                                                        av Ulla Bodin

Temakvällarna har hållits i Botatonhuset.
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De flesta Mariekexen överlevde beskjutningen.
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Nya pastorsparet Jonas och Karin Berntsson tillsammans med sonen Alexander.

Jonas Berntsson är ny pastor
på Filadelfia i Undrom
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Tio procent av Jonas Berntssons tjänst är förlagd till Pingstförsamlingen i Undrom
onas Berntsson, 28, som började sin pastorstjänst i Sollefteå och Undrom 1 oktober 2012, trivs
redan utmärkt i Norrland och är glad att få bo här tillsammans med sin fru Karin, sjuksköterska,
och sonen Alexander som föddes i april 2012.

     Detta är Jonas första pastorstjänst efter den treåriga utbildningen på PTS (Pingstförsamlingarnas
Teologiska Seminarium). Dessförinnan har Jonas bl a arbetat som processoperatör, ungdomspastor,
servicetekniker, vårdbiträde och vaktmästare. Jonas har snabbt kommit in i sin nya yrkesroll och tyc-
ker arbetsuppgifterna är intressanta, omväxlande, givande och utmanande. Tio procent av tjänsten är
förlagd till Undrom där Jonas medverkar i gudstjänster och är en av ledarna för innebandyn på Mån-
dax, dit alla barn i åldern 7-12 år är välkomna. Tankar och planer för verksamheten framöver finns.
Undromsborna får hålla utkik efter vad som händer i Filadelfiakapellet dit alla är välkomna på de
samlingar som äger rum!
     Jonas föddes i södra Västergötland, men flyttade med sina föräldrar till Dalarna när han var 13 år
gammal. De senaste åren har han bott i Västerås. Där träffade han även sin fru Karin som kommer
från Östergötland. Jonas fritidsintressen är innebandy, schack och friluftsliv. Familjen betyder mycket
för Jonas och han har i övrigt ett genuint intresse för människor och önskar, i likhet med medlemmarna
i Filadelfia Undrom, förmedla det kristna hoppet till sina medmänniskor i Boteåbygden och annor-
städes. Jonas brinner för att alla ska förstå att varje människa är viktig, värdefull, unik och älskad av
Gud.
     Jonas och Karin hade egentligen inte alls tänkt sig att flytta till Norrland. Men de fick tänka om
och uppskattar nu mycket den vackra naturen här och alla härliga människor de redan lärt känna. Så
nu vill de rota sig här i bygden och lära känna fler människor. De är överens om att ”vi flytt' int”!
                                                                                                                            av Kristina Norlén
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Innebandygänget njöt storligen av vårsolen i samband med avslutningen i Almsjönässtugan.

Terminsavslutning för Måndax
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Filadelfias innebandygäng säsongsavslutade med utflykt till Almsjönässtugan
öndagen den 28:e april var det dags för avslutning av Filadelfias Måndaxverksamhet för 7-
12-åringar. Detta härliga gäng barn och ungdomar har sedan september träffats varje vecka
för att spela innebandy i Kalknäs idrottshall.

     Klockan tio samlades åtta barn och fem vuxna i åldrarna 1(!)-60 år på Filadelfia under en
strålande sol. Målet för utflykten var i år samma som i fjol, nämligen Almsjönässtugan. Vi knökade
in oss och packningen i tre bilar och kryssade iväg mellan tjälskotten. Väl framme i Almsjönäs star-
tade vandringen och alla kämpade på med glatt humör i den branta terrängen som bjöd på både
barmark och djupsnö. Lön för mödan fick vi när vi såg den mysiga stugan och den fantastiska ut-
sikten. Då smakade det också bra med lite fika. Efter det berättade Jonas om hur Jesus hade hjälpt
honom en gång när han var sjuk.
     Sedan var det dags för hinderbanan. Två och två tävlades det på sju stationer, som byggts upp
några dagar tidigare. Det gällde att på tid bl a kasta prick, gå balansgång, flytta öglor längs ett rep,
lösa upp knutar, spika och såga. Alla gjorde en jättefin insats och tävlingen var jämn, men till slut
visade det sig att Anton och Robert vunnit och
de fick ett litet pris.
     Samtidigt hade eld gjorts upp i stugan och
alla kunde snart stilla hungern med korv och
mer fika. Sedan följde lite fri lek innan det var
dags att städa stugan och ta sig ner igen. Alla
kom lyckligt ner, även om några var blöta lite
här och där.
     Stort tack till alla barn för en trevlig dag
och för den gångna säsongen. Tack Tommy för
att du ställde upp och skjutsade. Tack Lennart
Viberg för att vi fick vara i stugan, tack Joel
för hjälp med hinderbanan och tack Gud för
fint väder. Ni är toppen! Ha en skön sommar…
                                            av Bosse Höglund
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Stämningen var på topp inne i Almsjönässtugan.
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Av Rolf Ronestjärna, Undrom

Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

Finns det en bättre årstid än våren!? Värmen kommer och allt börjar
växa och fåglarna sjunger. En vacker vårdag, när allt ter sig helt perfekt,
kommer plötsligt en gammal Volvo, från anno dazumal, farande och tvär-
nitar så att dammet yr. Ut hoppar Gubben, arg som ett bi och trät-
ter så saliven stänker. AG: Jasså, här står han och solar sej, utan
ett bekymmer medans världen faller samman runt omkring honom.
BB: Vad står nu på? AG: Har han inte sett vägarna? Eller det
som en gång var vägar. Gropar, sättningar, sprickor och hål.
Det är rena undret om man kommer fram levande. BB: Ja, hehe...vägarna ja. Vi kanske kan ha dom
som en sevärdhet. AG: Jo, pyttsan, vem vill frivilligt köra sönder bilen? Jo, men det vet jag ju. Väs-
ternorrlänningar förstås...verkar ju inte finnas nån som klagar längre. BB: Jo, alla klagar på vägarna,
men ingen gör nåt åt dom. AG: Där sa han ett sant ord. Ringer man Vägverket, så hänvisas man till
entreprenören och där har man inte tid att svara. BB: Nej, dom är väl ute och sätter upp varnings-
skyltar överallt. AG: Ja, vi har vägar, vi har gropiga vägar och vi har vägar med vägskada. Och
jag kan banne mej inte märka nån som helst skillnad. Nej, nu behövs nya tag! Varning för puckelpist
skulle nog behövas. Eller varning för nivåskillnad överstigande en halv meter. BB: Ja, kanske det.
AG: Eller utfärda en generell varning för dåliga vägar och sätt istället upp skyltar där vägen är bra.
Det skulle spara in pengar det. Inte en skylt någonstans. BB: Då kan man ta dom pengarna och bättra
på vägarna i stället. AG: Jo, det kan han ju inbilla sej. Jag ger mej blanka katten på att alltihop skul-
le gå till bonusar och fallskärmar åt någon höjdare istället. BB: Nej, men nu är han väl ändå väl
pessimistisk. AG: Inte det minsta. Så den idén kommer jag inte att dela med mej av. Förresten är det
ännu värre prövningar som kommer. BB: Jasså, vad då? AG: Snart kommer vägarna att krylla av fot-
gängare, cyklister, mopedister, motorcyklister, släpvagnar, husvagnar, husbilar och traktorer och allt
mellan himmel och jord. Man kan lika gärna gå i kloster. BB: Ja, men det är ju trevligt med allt som
händer framöver. AG: Trevligt!? Fy för den lede! Och varmt lär det väl också bli. Och myggor och
getingar och allsköns flygfän! Bits dom inte, så hamnar dom på vindrutan. Ett elände utan like i måna-
der. Nää redaktörn, jag längtar till vintern jag! BB: Ni kanske rentav måste emigrera till Nordpolen.
AG: Tveksamt redaktörn, tveksamt. Dessutom kan jag inte ett ord polska. BB: Nej, då vet jag inte.
Försök att se det positiva i situationen! AG: Är han helt från vettet!? Ska jag sälla mej till redaktörns
verklighetsfrämmande drömmerier? Och stå här i solskenet och bara glo!? Adjö!

 

 

 
 ALLA KAN

HJÄLPAS ÅT OCH
RÄDDA EN...

MEN BARA
EN KAN RÄDDA

ALLA!!!
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Foto: www.ronestar.nu
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BOTEÅS HEMSIDA

Via Anslagstavlan på hemsidan har Du

koll på det mesta som händer i bygden!
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Onsdag 18.30 Författarkväll på kontoret i Björ-
kå - Björn Krestesen berättar om sitt konstnärs-
skap och sin bok ”Denna bild är stulen”
Torsdag 19 Allsång på Stranden - Allsångs-
kryzz med Björksjösvängen. Fika & ham-
burgare
Fredag 13 Skattjakt vid Botatonhuset
Fredag 13 Guidning av Överlännäs kyrka
15 Guidning av Boteå kyrka
Fredag 18-23 Barndisco på Stranden med
DJ & rökmaskiner (0-13 år)
Lördag 11 Kubbturnering på Bohedsvallen
1:a pris 1 600 kr. 4 deltagare/lag. Max 20
lag deltar. Anmälningsavgift 200 kr/lag,
betalas innan första matchen. Anmäl lag-
namn via sms till Laila Lindholm på 070-
636 61 04 senast den 1/7. Kiosk & hambur-
gergrill
Lördag 14-01 Strandfest i Undrom - Ham-
burgerförsäljning, mattält & ölservering
14 Barnaktiviteter - Hoppborg m m
16 GTM Water Challenge - Snöskotertävling
på vattnet. Finalen körs kl 19
20 Liveunderhållning & dans (Emil Asser-
gård m fl)
Söndag 18 Konsert i Överlännäs kyrka med
Duo Vox Vocalem
Fredag 12/7 kl 23 Midnattskonsert i Boteå
kyrka - Gospel möter Rockabilly

  Se hemsidan www.botea.se för exakt info!

I

Välkommen till

I

I

Söndagen den 2 juni
10.00 Subbersta, hing-

star (OBS! Ny plats)
13.00 Offer, ston

11.00 Grilloms gård
+ Kosläpp

+  Norrmejerier bjuder på mjölk & bullar
 + Boteå-Styrnäs LRF bjuder på kaffe

I

I

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

I

I

Arrangör: Boteå-Styrnäs LRF & undromsanders

Betessläpp av hästar & kor i Undrom

3-7 juli

I

II

Välkomna till Filadelfia Undroms
Loppis och Café

Lördagarna 29/6, 6/7, 13/7, 20/7  kl 10.00-13.00
Vi tar tacksamt emot om du har något att skänka
Kontakta Bosse H (070-562 18 11) eller
Einer S (073-084 02 20)
Alla intäkter går oavkortat till Syriens barn via
PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete)

I

- BOTEÅ BIBLIOTEK -
Björkå Kontor har sommarstängt den
19/6-5/8. Ring Pia Hedberg på 0620-
320 44 om Du vill låna under den perio-
den. Svarar hon inte, så tala in ett med-
delande på telesvaret, så ringer hon upp.

I
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Ibland funkar ty-
värr inte distribu-
tionen som den

ska. Hör av Dig till
prenumerations-
avdelningen (se

sidan 19) vid ute-
blivet nummer!I I
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29- 30 juni
29 juni
30 juni kl 14
6-14 juli
10 juli kl 18
13 juli kl 13
20-21 juli
26-27 juli
28 juli
3 aug kl 13

4 aug
10-11 aug
10 aug kl 16
11 aug kl 14
23 aug kl 18
Vi planerar underhållning varje helg. Se affischer, annonser & www.botea.se

ÖPPETTIDER
Lördag och söndag kl 11-16 tiden 29/6-11/8. 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

 I

Sånga-Överlännäs Hembygdsförening,
Ångermanlandsgården, Para

I

I

I

II I

- VÄLKOMNA -

Välkommen att hyra lokalen på 070-547 45 42

II

II

Preliminärt sommarprogram för 2013
Loppisbord kan hyras, 50 kr för två dagar
Vi inviger scenen. Björksjösvängen spelar
Gudstjänst
Konstutställning i Ladan. Vernissage (6/6). Servering alla dagar
Grillkväll 50 kr. Christers Trio med Filip
Kent Sundberg sjunger och spelar
Utställning. Kläder och textilier från förr och nu
Spelmansstämma. Se vidare annons
Öppet som vanligt
Hembygdens dag. Nostalgigubbs med Mona underhåller.
Vi bjuder på kaffe och bakelse.
Tunnbrödsbakning. Smådjur. Visning av olika hantverk
Öppet som vanligt
Tårtkalas
Helgmålsbön
Familjen Ronestjärna sjunger och spelar
Berättarkväll vid brasan

UNDROMS IF 80 ÅR
Lördagen den 16 november, Sunnersta Folkets Hus
Middag, underhållning och dans med Holmsten Trio, förstärkta med
”urlommret” Roland Karlsson
Biljetterna släpps den 9 september. Ytterligare information i nästa nummer
av Botebladet & på Undroms IF:s hemsida www.klubben.se/undromsif

Boteåtröjan finns att köpa på
Handlar´n och på
Biblioteket i Björ-

kå. Pris 70kr/st.
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M
I gränslandet...

itt namn är Stina Bohman och jag skriver i Gästboken för att jag har växt upp i Boteå. Fast
det har jag ju egentligen inte, för ska man vara helt nogräknad, så är jag uppvuxen i Lännäs
och Lännäs tillhör egentligen inte Boteå. I alla fall var det så när jag växte upp. Visst var

lännäsborna involverade i Boteås aktiviteter; där fanns ju skolan, affären, Botaton, Undroms IF
osv, men att kalla sig för Botebo var att tumma lite på sanningen. Bara det här med adress och
riktnummer var en tydlig markering. I Lännäs var postorten Undrom men riktnumret 0620. ALLA i
Kalknäs skola hade 0612, förutom vi som kom från Lännäs. Vi barn i Lännäs levde också intill gräns-
posten mot de som gick i den konkurrerande skolan i Para. Det fanns alltid en viss oro att Lännäs
skulle hamna på "fel" sida när det var dags för klassindelning inför årskurs ett, för vi ville ju vara
en del av Boteås gemenskap. Lojaliteten var dock temporär, för när det var dags för högstadiet i
Sollefteå, föll riktnumret på sin plats och vi var ganska nöjda med att inte tillhöra dem som bodde
längst bort i utmarken.
     Allt det här har säkerligen sitt ursprung i det förgångna. Sedan urminnes tider har socken-
gränserna gått över Ångermanälven, från norr till söder. Det är därför kyrkorna ligger så tätt,
som ett pärlband längs norra älvkanten. På den tiden förenade älven människor, avståndet från
södra sidan till kyrkan var bara några få årtag, idag är det fyra mil, i alla fall om man är bilburen.
Att således vara en "avhuggen" långsmal församling kan öka på känslan av inklämdhet. Likaså kan
ett visst lillebrorskomplex ha uppstått när Överlännäs, år 1952, inkorporerades i Boteå landskommun.
Fast det dröjde inte längre än till 70-talet innan alla småkommuner blev intryckta i Sollefteå kommun.
     Nu kanske det här kåseriet har gett intryck av att Lännäsborna tyngs av utanförskap och mindre-
värdeskomplex. Icke! Sanningen är den motsatta. Lännäsborna är mycket nöjda med att först och
främst tillhöra sig själva, kanske de till och med är lite förmer? Nej då, skulle en sann lännäsbo
svara. Visserligen har vi Västernorrlands största gravfält och inte är det väl en slump att här fanns
Norrlands enda säteri och att det var i Lännäs som man anlade en växtförädlingsstation, och då har
vi inte ens nämnt hur vacker byn är med sina blåa höga berg och öppna fält. Oavsett, i förnöjd
bygemenskap ordnas årliga bussresor för att vidga vyerna något, renlighet premieras i form av
fredagsbastu nere vid Notstugan, såväl historia som framtiden knyts samman med hjälp av bykista,
bycirklar och författande av hembygdsböcker och på sistone har byn också fått en stickjunta.
     Slutligen vill jag understryka att det här gränslandsresonemanget baseras på min personliga
upplevelse för över tjugo år sedan. Kanske är det annorlunda idag. Sett utifrån ett glesbygdsper-
spektiv är det mer strategiskt att arbeta tillsammans, inte minst Botebladet är ett bra exempel
på detta (där kan ju till och med en och annan Sångabo få komma med). Jag måste också nämna Bo-
taton som en förenande kraft i bygden. I och med teaterföreställningen Gnistor gjorde vi alla en
oförglömlig och magisk resa, både i tid och rum. Det påverkade också mitt liv starkt och
jag har fortsatt göra resor bakåt i tiden, fast nu som historiker.
     Idag bor jag i Sunnersta, fast inte i Boteå utan i Uppsala. Jag är gift med
Peter och vi har tre barn; Seth 8 år, Emmy 6 år och lille Pelle som snart ska fylla
2 år. Som tur är bor mina föräldrar, Erland och Sylvia Melander, kvar i Lännäs, så
turerna dit upp blir flera per år och det känns härligt.

Stina Bohman, f d Lännäsbo och idag lärare på Historiska Institutionen i Uppsala

 


