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Nyöppnad bilverkstad i Tybränn

Asserby´s Rep & Service fyller
ett tomrum i bygden. SIDAN 22
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Boteå Bibliotek firar femårsjubileum

Mer än 4 200 titlar finns i bibliotekets bokhyllor. SIDAN 21

Platschef Maria Wennberg berättar
Konferensverksamheten på Gålsjö Bruk har nu upphört att herrgårdens gamla möbler har
och de nya ägarna har satsat en rejäl summa för att pif- magasinerats för framtiden och att
fa upp anläggningen inför den väntande anstormningen nya har införskaffats till asylboendet
av asylsökande.
på herrgården.
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Givande erfarenhet för både personal och elever.
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Asylsökande barn
på Kalknäs skola

SIDORNA 4-6

älkommen att ta del av ännu ett fullmatat nummer av Botebladet, Boteås egen tidning!
Håll med om att Boteå är fantastiskt!
Det torde inte vara någon tillfällighet att
omvärlden gång efter annan riktar blicken
mot Boteå och att dessutom Sveriges statsminister har fostrats i denna bygd. Det måste m a o verkligen vara nåt alldeles speciellt
med just Boteå! Men vad är det då som gör
Boteå så speciellt!? Tja, det torde ju inte
vara t ex landskapet eller ev sevärdheter
som är det utmärkande. Nej, jag tror mer
att det handlar om oss människor som bor
och verkar här. Att det är vi som gör bygden
unik och att det är vi som gör den attraktiv.
För det är nämligen vi själva som med vårt
personliga engagemang är med och skapar
trivsel och trevnad i bygden. Om man, mot
all förmodan, inte skulle råka trivas eller
tycker att det aldrig händer nånting, vare
sig det gäller verksamhet eller nya satsningar, så ska man aldrig skylla på någon
annan utan istället fråga sig vad man själv
kan bidra med eller göra för att förändra
detta. Det finns en hel del eldsjälar som
redan nu bidrar till samhällsnyttan och till
att göra Boteå till en ännu mer attraktiv
bygd att bo i och bosätta sig i. Välkommen
att vara med du också!
Tack t ex alla ni som är med och bidrar till varje nummer av Botebladet med
artiklar eller ställer upp för intervjuer!
Nästa nummer av Botebladet kommer
ut vecka 23-24 och sträcker sig augusti
månad ut.
Ha en välsignad vår och väl mött på alla
de trevliga och intressanta satsningar som
bygden har att erbjuda!
Rolf Ronestjärna, chefredaktör
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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
torsdagen den 28/5 2015
Notera detta datum
i Din planering!
lumpen, tillfälligheter, ödet eller ett resultat av långsiktig målmedveten strävan. Vad är det egentligen som avgör
var man hamnar, familjesituation, arbete etc. Jag hade
nog aldrig kunnat föreställa mig att jag skulle komma att sitta
som fritidspolitiker i Sollefteå kommun då jag 1990 avslutade
mina studier vid KTH i Stockholm. Hur som helst känner jag
mig mycket välvilligt behandlad av de tillfälligheter som samverkat och gett mig möjligheten att flytta tillbaka hem, få leva
och verka i min hembygd.
Jag driver sedan 1995 eget företag i Multrå gamla skola,
bredvid kyrkan. Det har blivit lite av en ”tomteverkstad”, där vi
tillverkar allt möjligt som ingen annan vill eller kan göra. Det
började med bromsbelägg till flygvapnets J35 Draken och därefter har det konstruerats och tillverkats specialmaskiner och
alla möjliga udda produkter. Sedan något år tillbaka har vi även
öppnat en däckverkstad med mycket bra priser och speciell
service till alla Boteåbor.
Politiskt engagerad blev jag i samband med kommunens planer på nytt badhus. Det störde mig oerhört att kommunen,
vars ekonomi inte tillåter tillräckligt underhåll av Vallänge eller
ett bibliotek i Kalknäs, plötsligt hade råd med en mångmiljoninvestering i en ny rekreationsanläggning. Protesterna hjälpte
inte då, men vårt (Västra-Initiativet för Sollefteå Kommunens
Bästa) inflytande växer och politikereliten har börjat lyssna –
vår kommun är inte bara centralort!!!
Det blir ofta galet då beslut fattas utan samråd med den
lokalbefolkning som ska leva med dem. I Björkå har man t ex
borrat en ny brunn för att förse även grannbyn med dricksvatten. Problemet är bara att vi inte vill ha vatten från en
brunn som placerats tio meter från stora vägen, där det saltas
rikligt. Detta dessutom i centrum av ett område som förorenats
av bl a massafabrik, sågverk, besprutning av åkermark, soptipp,
skjutbanor, bensinstationer och inte mindre än tre Hormoslyrförråd. Tänk om man hade rådgjort med Samhällsföreningen
innan! Kommunens tjänstemän gör nu dessutom det de kan för
att skapa ett vattenskyddsområde runt denna brunn...
Politiker ska vara lyhörda och göra sitt bästa för medborgarna. Hör därför gärna av er om ni har förslag som på något
sätt kan förbättra vår tillvaro som ”lantisar”. Beslut som rör
bygden ska först förankras i bygden. Det
blir så mycket bättre och billigare om vi
gör rätt på första försöket. Det ska jag
som politiker jobba för!
Alla är hjärtligt välkomna in på en kopp
kaffe till mig och min fru i Multrå gamla
skola, särskilt om ni behöver nya däck eller
hjälp med maskinbearbetning!

Anders Bergman, Björkå
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Maria Wennberg, platschef på asylboendet på Gålsjö Bruk, har haft bråda dagar på sistone.

En stor grupp asylsökande är på gång
till anläggningen på Gålsjö Bruk
Den gamla och anrika herrgården har fräschats upp rejält inför sitt nya uppdrag
förra numret av Botebladet kunde vi berätta om den förändringsprocess som konferenscentret
i Gålsjö Bruk befann sig i och att ett norskt företag stod i begrepp att överta anläggningen med
inriktning att använda den till asylboende. Detta kom också att ske och anläggningen har sedan
årsskiftet iordningställts och förberetts för att kunna ta emot 182 asylsökande. I skrivande stund (några dagar innan pressläggning) har ännu inga asylsökande dykt upp, men Sångabon Maria Wennberg,
som sedan den 12:e januari är anställd som platschef på Gålsjö, berättar att dessa kan anlända vilken dag som helst. Hon berättar vidare att hon, innan hon fick det här jobbet, jobbade på Vallaskolan
i Sollefteå, där hon undervisade invandrarbarn i svenska. ”Det här med invandring är något väldigt positivt och också en resurs för samhället om man tar vara på människorna på ett rätt sätt”,
fastslår hon och berättar vidare att hon bl a lockades till att tacka ja till jobbet när hon såg att hennes
blivande arbetsgivare hade en långsiktig och hållbar tanke med verksamheten och att den också vilade på en humanistisk grund. ”Både min och min arbetsgivares ambition är att göra ett så bra arbete som möjligt.” Målsättningen har redan från början varit att verksamheten ska ha en lokal koppling, samtliga tio anställda kommer t ex från närområdet, varav hon själv, vaktmästaren Anders
Eriksson och kökschefen Laila Lindholm bor i Boteåbygden. ”Ambitionen är att anläggningen
också ska vara en öppen arena där olika kulturer ska kunna mötas”, fortsätter Maria och nämner
planer på att t ex kunna anordna musikaftnar, caféer, teater, middagar etc. ”Alla som har idéer och
ser möjligheter, är välkomna att höra av sej till mej”, hälsar hon. Anläggningen har som sagt genomgått en rejäl ansiktslyftning och förberedelserna inför mottagandet av de asylsökande fortskrider.
Bl a har man iordningställt fem samlingsrum med TV i de olika boendena. Ett gym och ett pingisbord
är också på gång och med ljus och lykta söker man just nu efter ett begagnat biljardbord (kontakta
gärna Maria om du råkar ha ett över). Behov av kläder och skidutrustning till de asylsökande finns
också. Man har också investerat i en väsentligt förbättrad internetuppkoppling, vilket är av största
vikt för att de asylsökande ska kunna hålla kontakt med sina anhöriga. På sikt hoppas Maria dessutom kunna dra igång en mindre secondhandbutik, där behållningen oavkortat går tillbaka till satsningar för de asylsökande. Botebladet önskar Maria och övrig personal lycka till och ber att få återkomma framledes!
av Rolf Ronestjärna
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Jörgen Carlström (Bjärtrå Byavakt), Kurt Jönsson (Lunde Byavakt), Lars Blomén (Boteå Byavakt), Bengt
Forsell (Kramforspolisen), Gunilla Edhager (Boteå Byavakt) och Birgitta Blomén (Boteå Byavakt).

Boteå Byavakt har visat sig göra skillnad
när det gäller brottsligheten i bygden
Boteå Byavakt behöver fler medlemmar för att kunna förbättra säkerheten i bygden

Lars Blomén och Per-Åke Göransson in action. Bengt Forsell öste beröm över Boteå Byavakt.
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öndagen den 8:e februari höll Boteå Byavakt sitt årsmöte i Sunnersta Folkets Hus. Per-Åke
Göransson valdes till ordförande för mötet och Märith Löfgren valdes till sekreterare. Verksamhetsberättelse fanns till utdelning och styrelsen fick ansvarsfrihet när det gällde det gångna
årets ekonomi. Årsavgift för medlemsskap i föreningen bestämdes, efter rösträkning, till 250 kr.
Idag består föreningen av 71 medlemmar. Det framkom att tillgången på chaufförer i nuläget är god,
men att det är väldigt angeläget att fler bybor blir medlemmar och att även företag i bygden är med
och bidrar med en summa. Om så sker skulle byavakten kunna utöka sin patrullering i bygden.
Representanter från Bjärtrås och Lundes byavakter fanns på plats och de berättade att de har en
god ekonomi tack vare en hög solidaritet bland både boende och företag. Polismakten fanns också
representerad, i form av Bengt Forsell ifrån polisen i Kramfors, och denne sparade inte på berömmet
när det gäller Boteå Byavakts betydelse för säkerheten i bygden. ”Ni gör ett fantastiskt arbete och
er insats är guld värd! Det har bevisligen blivit betydligt lugnare i Boteå!”, fastslog han och via
framtagen statistik kunde han visa på att brottsligheten har minskat med 50% i bygden sedan byavakten startade för drygt fyra år sedan. ”Byavakten är polisens förlängda arm och extra ögon och vi
som jobbar på fältet har verkligen sett nyttan av den.”
av Rolf Ronestjärna
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Filmteamet från Fredrik Skavlans produktionsbolag besökte Grillom och gjorde ett reportage.

Fredrik Skavlans produktionsbolag
har fått upp ögonen för Boteå Byavakt
Det är långt ifrån första gången som Boteå dragit till sig riksmedias intresse
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et är inte utan att Boteå alltmer börjar bli något av ett begrepp runt om i landet. Och det är ju
naturligtvis helt i sin ordning, eftersom Boteå har så många bra saker att visa upp för omvärlden. Under de senaste åren har Boteå figurerat i riksmedia vid ett antal tillfällen och inom
en ganska snar framtid kommer det med största sannolikhet att ske på nytt. För i slutet av januari gjorde nämligen ett filmteam, från TV-profilen Fredrik Skavlans produktionsbolag Monkberry, ett nedslag
i bygden, närmare bestämt hos Boteå Byavakt.
Lars Blomén, byavaktens ordförande, berättar för Botebladets kriminalreporter att han blev mäkta förvånad när han helt oförhappandes kontaktades av ovannämnda produktionsbolag och de berättade att de var intresserade av att besöka bygden och göra ett inslag om Boteå Byavakt i samband
med att de skulle göra en reportageturné i länet. ”Det är klart att man ställer upp och gör reklam
för bygden när man får möjlighet!”, var Lars omedelbara tanke. När filmteamet väl var på plats
fick Lars ingående berätta om byavaktens tillkomst och dess arbete. Teamet önskade och fick också
följa med i bilen när en av byavaktens chaufförer körde sin runda i bygden. I samband med intervjun
blev filmteamet märkbart intresserad av Lars bakgrund och livshistoria och kom därför även att
göra en längre intervju med honom.
av Rolf Ronestjärna

Filmteamet visade även ett stort intresse för Boteå Byavakts ordförande Lars Blomén.
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Den s k byavaktsportföljen innehåller en mängd hjälpmedel för byavaktens patrullerande.

Gunilla Edhager är en av Boteå
Byavakts många chaufförer
rottsligheten har, som tidigare konstaterats, minskat radikalt i bygden
sedan Boteå Byavakt började med
sin regelbundna patrullering för drygt fyra
år sedan. Botebladets spårhund får förmånen att följa med när Gunilla Edhager, en
av byavaktens trogna chaufförer, gör en av
sina patrullrundor. Allra först går färden till
Grillom, där den s k byavaktsportföljen,
innehållande bl a telefon, ficklampa, taklampa och rapporteringspärm, hämtas hos
föreningens ordförande. Taklampan, som får
sin ström via bilens cigarettuttag, placeras
uppe på taket. Gunilla berättar att den endast brukar användas när man kör på de oli- Gunilla Edhager monterar taklampan innan körning.
ka småvägarna, för att de boende längs vägen inte ska behöva fundera över vem det är som är ute
och kör mitt i natten. Innan vi lämnar Grillom ringer även Gunilla upp LKC (Polisens Länskommunikationscentral) i Sundsvall och meddelar att hon är på gång att påbörja sin patrullering. Gunilla,
som sedan ett år tillbaka är sekreterare i styrelsen, berättar vidare att hon har patrullerat sedan i höstas och att hon hittills inte har råkat ut för någon incident. Men vi hinner inte köra många minuter förrän något, som aldrig tidigare har hänt Gunilla, händer. Plötsligt ringer nämligen byavaktstelefonen,
det är LKC, och de meddelar att det har ägt rum ett rån på bensinstationen i Nyland för en stund
6
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Att kunna göra Boteå mer säkert att
bo i handlar uteslutande om att byborna ställer upp ekonomiskt

sedan. Tydligen har en Volvo blivit sedd i anslutning till rånet och Gunilla uppmanas därför att vara
extra uppmärksam. Informationen påverkar givetvis det fortsatta patrullerandet, men under resterande del av turen ser vi dock inte något misstänkt.
Gunilla brukar i regel köra en gång i månaden och då tillsammans med grannen och väninnan
Britt-Marie Bolin. ”Om man är två, så är man ett stöd för varandra. Fyra ögon ser dessutom
mer än två”, menar hon. För det är just bevakning och rapportering som är byavaktens huvudsakliga
uppgift och man har fått stränga order från polisen att inte ingripa om man råkar upptäcka ett brott.
Tiden går fort i bilen och det visar sig vara väldigt trevligt att sitta och småprata medan man
kör runt på vägarna i bygden och granskar omgivningen. Det är bara att konstatera att de chaufförer
som kör för byavakten gör en viktig insats och de är värda en stor eloge. ”Man känner att det man
gör är värdefullt och är till stor nytta för bygden. Men det skulle behövas fler bybor som är med
och stöttar verksamheten ekonomiskt, för ju fler som är med och betalar medlemsavgiften, desto bättre bevakning får vi av bygden”, konstaterar Gunilla avslutningsvis, samtidigt som hon släpper
av undertecknad på dennes hemadress och därefter försvinner i natten på vidare äventyr.
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av Rolf Ronestjärna

Den största resursen, när det gäller ökad inflyttning till bygden, är alla de trevliga människor som bor där.

Boteå i topp när det gäller befolkningsökning i Sollefteå kommun
Hela bygden är en vinnare när de tomma husen befolkas med nya människor
ollefteå kommun har under 2014 upplevt sin största befolkningsökning sedan 1969. Givetvis
är den största orsaken det faktum att en del asylsökande människor har valt att stanna kvar i
framförallt tätorten. Befolkningsökningen ger också ett välkommet klirr i kommunkassan tack
vare det kommunala utjämningssystemet. Noterbart är att Boteå än en gång hamnat i topp i befolkningsligan med en ökning på 5%, d v s 25 personer. Senast det begav sig var 2008, då det satsades extra
mycket på att locka nya invånare till bygden. En betydande del av fjolårets ökning har, tacksamt nog,
skett tack vare Boteå Husgrupps målmedvetna arbete.
av Rolf Ronestjärna
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Många av de asylsökande ville låta sig fotograferas tillsammans med tomten som kom på besök.

Luciafest anordnades i Sunnersta
Folkets Hus för de asylsökande
Asylgruppens arrangemang blev ett uppskattat inslag i de asylsökandes vardag
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ördagen den 6:e december anordnades en luciafest i Sunnersta Folkets Hus av Boteåparlamentets asylgrupp (grupperna som i vinter bedrivit svenskundervisning i Sunnersta). Luciafesten var riktad till alla boende i Boteå, men först och främst till de asylsökande som bor
på asylboendet i Stöndar.
Festen inleddes med ett miniluciatåg, där lucian Tilde Sundström och tärnan Elin Holmsten
bjöd de församlade på julstämning i det att de framförde ett knippe julsånger under ackompanjemang
av kantor Eva Rosell. Tyvärr var det dock endast en handfull asylsökande på plats när detta ägde
rum, men cirka en halvtimme in i festligheterna började den tänkta målgruppen att strömma in.

Luciatåget skapade julstämning bland bybor och de asylsökande som kom i tid till luciafesten.
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Det välsmakande julfikat, som asylgruppen dukat upp, inbjöd till trevlig gemenskap kring borden.
Det visade sig att arrangörerna verkligen hade
tänkt till, för de kom att bjuda på ett både roligt
och omväxlande program under de närmaste timmarna. Inledningsvis bjöds det på allsång och ett
dignande kaffebord. Därefter drogs det igång ringdans och med glädje och inlevelse härmade de
utländska gästerna sina värdar i rörelsesånger såsom Räven raskar över isen, Jungfru skär, Små
grodorna, Så går vi runt om ett enerissnår, Vi
äro musikanter m fl. Uppsluppenheten blev ännu
större när Ingrid Viking tog täten och anförde ringdans runt lokalerna. Även en stafett, bestående
av säckhoppning och pricka rätt med penna i flaska, torde ha utgjort ett exotiskt inslag för många.
Men det som framförallt väckte störst uppståndelse var otvivelaktigt besöket av Lena Solander,
festens egen tomte. Det blev ett väldigt ståhej och
trängsel bland alla de som ville fotograferas tillsammans med tomten.
av Rolf Ronestjärna Det lilla luciatåget skänkte ljus och glädje.

Ringdansen som drog fram igenom lokalerna var ett mycket uppskattat inslag bland alla.
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Carola Brymark och Stig-Ove Andersson ser positivt på att Kalknäs skola har blivit mångkulturell.

Kalknäs skola har sedan i höstas
tagit emot de asylsökandes barn
De nya eleverna har välkomnats med öppna famnen av personal och klasskamrater
samband med att asylförläggningen på Stöndar började befolkas i fjol, så fanns det vissa förväntningar om att Kalknäs skola vartefter skulle få ta emot en hel del av de asylsökandes barn. Hittills har dock strömmen av nya elever från asylboendet varit ganska blygsam, berättar Kalknäslärarna Stig-Ove Andersson och Carola Brymark, när vi slår oss ned i skolans lärarrum för en liten
pratstund. Så här långt har man fått ta emot fem barn därifrån och de tre första barnen stannade bara i
två, respektive fyra veckor innan de slussades vidare till annan ort. Vid Botebladets besök finns det
för stunden två barn från Syrien på skolan.
Den nya situationen på skolan har givetvis inneburit vissa förändringar för både lärare och elever. Eftersom de nya eleverna har varit så pass få, så har skolan inte fått del av några ytterligare lärarresurser. ”Men vi har fått order om att göra så gott vi kan”, berättar Stig-Ove och Carola. En
betydande del av de nya elevernas undervisning har därför bestått av självstudier, framförallt då
svenskundervisning, och på mindre än en månad har barnen kunnat lära sig hjälplig svenska. ”Dom
elever som vi har haft har varit extremt studiemotiverade och tacksamma!”, konstaterar Carola
och berättar vidare att man även har tagit fram ett s k startkit för de nyanlända. På övriga lektioner
har lärarna, i viss mån, även förklarat på engelska för de elever som behärskat det språket. Just detta inslag på lektionerna har fått väldigt positiva konsekvenser för de ordinarie eleverna, som tack
var det har gått framåt starkt i engelskan. På rasterna kan man numer höra hur eleverna pratar engelska med varandra. Några av de nya eleverna har inför klassen berättat om sina tidigare upplevelser,
vilket har ökat förståelsen hos de övriga eleverna. När det gäller information, från både asylförläggningen och de ansvariga i Sollefteå, så finns det dock en hel del att önska. Det är t ex mer regel än
undantag att nya elever dyker upp helt oannonserade på skolan, vilket givetvis innebär att skolan inte kan välkomna och ta emot dessa på ett optimalt sätt.
av Rolf Ronestjärna
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Gunilla Lundström, Ingrid Viking och Kalle Hansson tillsammans med de tre studiebesökarna.

Grupp med asylsökande gjorde
studiebesök hos Offers snickeri
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venskundervisningen för de asylsökande på
asylboendet i Stöndar har under våren fortsatt i oförminskad takt. Vid ett tillfälle, då
lokalen råkade vara upptagen för annan verksamhet, anordnade svensklärarna Ingrid Viking och
Gunilla Lundström ett studiebesök hos Kalle
Hansson på Offers snickeri. Det gick inte att ta
miste på intresset hos de tre besökarna när Kalle
visade olika arbetsmoment på olika maskiner i
snickeriet. Under tiden passade Gunilla Lundström samtidigt på att bedriva lite språkundervisning.
av Rolf Ronestjärna Svarven väckte stort intresse hos besökarna.
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Studiebesöket blev en del av integrationen

Kalle Hansson visade några av sina arbeten och påbörjade även arbetet med att göra en låda.
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Några mötesdeltagare hann tyvärr försvinna innan gruppfotot knäpptes ute på gårdsplanen.

Protestmöte i Grillom samlade
Boteåborna
nder det senaste halvåret, och
framförallt nu i vinter, har mobilnätet i Boteå inte fungerat som
man kan förvänta sig och kräva. Ibland
har det varit totalt omöjligt att ringa och
ta emot samtal och ibland när det har gått
att ringa, så har samtalen många gånger
brutits efter en kort stund. Likaså har det
varit en extrem fördröjning på sms. Givetvis har detta varit oerhört frustrerande och
irriterande för de som drabbats och ett Katarina Östholm intervjuar Lars Blomén före mötet.
antal bybor har därför kontaktat Telia, som på olika sätt slingrat sig och försökt komma ifrån sitt ansvar som ansvarig för telenätet. Man har bl a förnekat att det överhuvudtaget skulle vara något fel
på nätet och man har även hänvisat till de olika teleoperatörerna.
På förekommen anledning hölls därför ett protestmöte, hemma hos Lars och Birgitta Blomén i
Grillom, den 8:e januari. På plats fanns även Boteås egen stjärnreporter Katarina Östholm från Tidningen Ångermanland och strax innan det utlysta mötet samtalade hon med Boteåföretagaren PerErik Altin över telefon (nätet funkade tack och lov bra den här gången). Denne gav uttryck för stor
12
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Stor irritation i bygden p g a att
mobilnätet under en längre tid
har haft väldiga brister
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Många av de församlade uttryckte ett stort missnöje över hur mobilnätet har fungerat på sistone.
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frustration över de bristande mobilkommunikationerna på senare tid och menade att detta i hög
grad har påverkat hans åkeriverksamhet på ett negativt sätt.
Även under det påföljande mötet, där ett 25-tal församlade bybor kom att tränga ihop sig i Bloméns kök, kunde fler Boteåföretagare vittna om samma sak. Likaså framkom det att även hemtjänsten
i byn hade drabbats av de dåliga telefonförbindelserna, eftersom en del brukare har sina larm kopplade till sina mobiltelefoner. Arlomsbon Bengt Löfgren pekade även på säkerhetsaspekten för de
som arbetar ensamma i skogen och som kan behöva tillkalla hjälp om något skulle råka hända. Liselott Schöllin, på Handlar´n i Undrom, passade även på att, en gång för alla, ta död på ett rykte som
florerat i bygden; nämligen att de dåliga mobilkommunikationerna skulle ha något att göra med det
kraftigt ökade antalet invånare i bygden under fjolåret.
Efter en förnyad kontakt med Telia mottogs ett löfte om snabba åtgärder, ett löfte som dock aldrig
infriades. Men enligt flera vittnesmål, så fungerar mobilnätet betydligt bättre i skrivande stund.
På Regeringskansliets hemsida kan man läsa att regeringens mål är att det ska finnas bra telefoni,
bra bredband och bra mobiltäckning i hela landet. Likaså att mobilkonsumenterna ska kunna känna
sig trygga i att de täckningskartor operatörerna använder i sin marknadsföring också stämmer med
verkligheten. 2013 gav regeringen Post- & Telestyrelsen (PTS) i uppdrag att vidta åtgärder för att
underlätta utbyggnaden av mobilnäten, för att utvärdera mobiltäckningen och för att utvärdera operatörernas täckningskartor. I Ekots nyhetssändningar i P1 den 21:a januari berättades det att PTS
fortsättningsvis kommer att ställa hårdare krav på hur teleoperatörerna förebygger avbrott. Bl a
ställs krav på dubbla uppkopplingar till viktiga knutpunkter i nätet och att centrala punkter i nätet ska
kunna köras på reservkraft.
av Rolf Ronestjärna

Grillomsborna Gun Åslund, Eva Bergendorff, Lars Blomén och Arlomsbon Bengt Löfgren intervjuades av TÅ:s reporter Katarina Östholm. Intervjun kan ses via www.botea.se.
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Risto Rundgren uttrycker stor förundran över hur aktiva människorna i Boteå verkar vara.

När Risto Rundgren kom till Boteå
var det som att komma hem
Sedan i fjol äger och driver Risto Rundgren de f d pensionärslägenheterna i Undrom
nder fjolåret kom f d pensionärshemmet i Undrom att byta ägare. I samband med informationsmötet, om den planerade försäljningen av Vallänge, på Kalknäs skola den 10:e september (se förra numret av Botebladet på www.botea.se), fick Boteåborna möjlighet att stifta
bekantskap med den nye ägaren, som alltså lystrar till namnet Risto Rundgren. En närmare presentation, när han nu har hunnit bli lite varmare i kläderna, torde därmed vara på sin plats.
Efter överenskommelse sammanstrålar vi i hans kombinerade övernattningslägenhet och kontor.
Risto berättar inledningsvis att han föddes och växte upp i Tornedalen, närmare bestämt på den
finska sidan i höjd med Pajala. P g a sitt medfödda funktionshinder kom han att vistas en hel del på
olika sjukhem under uppväxtåren. 1969 flyttade han till Skövde, där han gick ut gymnasiet som maskiningenjör. Efter två år på Luleå universitet, där han läste arbetsmiljölära, national- och företagsekonomi, fick han jobb på gatukontoret hos Luleå kommun. I den vevan hann Risto också med att
gifta sig och få två döttrar.
1984 gick flyttlasset tillbaka till Skövde när han fick jobb som yrkesinspektör med ansvar för
socialtjänsten och sjuk- och äldrevården. 1988 startade han ett eget konsultföretag med inriktning
på arbetsmiljöfrågor.
Risto berättar vidare att hans hjärta, under hela hans liv, har klappat varmt för de svaga i samhället och speciellt då för de äldre och de funktionshindrade. ”Jag brinner verkligen för att kunna
ge dom äldre och svaga lite trygghet”. Med denna drivkraft i sitt liv kom han därför att projektera
och bygga ett äldreboende i Skövde för finskspråkiga, som stod färdigt 1994. I början av 2000talet skapade han en stiftelse, som han skänkte äldreboendet till, och erbjöd därefter de finska föreningarna i Skaraborgs län att ta över stiftelsen. 2009 flyttade han vidare till Uppsala, där han var
med och drog igång ytterligare ett äldreboende.
Men hur kom det sig då att Risto Rundgren, av alla ställen i världen, hamnade just i Boteå!?
14
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”Via bekanta fick jag reda på att dom f d pensionärslägenheterna var till salu”, förklarar han
på sin klingande finlandssvenska och flikar samtidigt in att det var genom att lyssna på Radiosporten som han lärde sig att tala svenska. Redan
vid sitt första besök i Boteå, kändes det för honom
som att komma hem, eftersom han tyckte att trakten
påminde mycket om hans egna hemtrakter.
Efter det att Risto hade tagit över anläggningen
i Undrom (i folkmun kallad Panget) påbörjade
han genast omfattande renoveringar eftersom renoveringsbehoven var skriande stora. Bl a har han
dränerat om husgrunderna, bytt utetrappor och
handikappramper. Han tar med mig ned i källaren
för att visa en sönderrostad trappkonsoll som han
lagt åt sidan. Han har även fixat iordning uteplatser och sett över avloppssystemet. Med tiden
hoppas han också kunna fräscha till själva lägenheterna. ”Varje liten ort ska kunna erbjuda ett
eget äldreboende. Och att kunna erbjuda ett bra
boende, i en bra miljö, ger mej en lyckokänsla”, Trapporna borde ha bytts ut för länge sedan.
förklarar han och tillägger: ”Dom som är intresserade av att se resultatet av dom lägenheter som
redan renoverats är välkomna att kontakta mej!”
När Risto fick höra att Solatum, kommunens
eget fastighetsbolag, var intresserad av sälja Vallänge särskilt boende, blev han genast intresserad, eftersom han såg en möjlighet att kunna samordna verksamheterna på Panget och Vallänge,
för att få en fungerande vårdkedja. ”Det är viktigt
att människor har möjlighet att bo kvar i sin hembygd och jag skulle vilja göra Vallänge till den
bästa åldringsvården i Sollefteå kommun”, säger han. Informella samtal med Solatum har ägt
rum och fortsätter. Just nu hänger dock allting i
luften.
av Rolf Ronestjärna De nya trapporna och ramperna är uppskattade.

Risto tillbringar ungefär halva tiden i Undrom, men förhoppningen är att kunna bli permanentboende.
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Olga Höglund

Björkåbon Olga Höglund har levt
ett långt och innehållsrikt liv
I detta nummer av Botebladet porträtteras Björkåbon Olga Höglund
et är många som kan vittna om att Boteå är en fantastisk bygd att bo i och en hel del bybor har också under åren ställt upp vittnat om detta i Botebladets artikelserie Porträttet. Men som vi alla kanske inser, så vore inte bygden så mycket att hänga i julgranen, om det inte vore
för alla de fantastiska människor som har valt att leva och verka i Boteåbygden. En av alla dessa fantastiska människor är
Björkåbon Olga Höglund, som egentligen inte vill göra så

FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
-Jag trivs i långbyxor.
Sån är
är jag:
Sån
jag:
Jag har
har alltid försökt att
-- Jag
ställa upp för andra.
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Tre föremål jag skulle ta
Tre föremål jag skulle ta med
med till en öde ö:
mSågverketdarbete
&
- En korsordstidning, en penna
vävstolen.
och
en bok.

Olga Höglund har bott i samma hus i Björkå sedan 1946.
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Jag blir glad när:
träffar
- jag
Barnen
ochbarnbarne..
deras familjer
kommer på besök.
Någon jag gärna vill träffa:
- Min mamma, som jag alltid
tyckte mycket om.

mycket väsen av sig utan helst har velat och vill verka i det tysta, men som efter en hel del uppmuntran,
till redaktörens stora och oförställda glädje, väljer att ställa upp för en intervju.
Olga berättar inledningsvis att hon föddes och växte upp i Björksjön hos mamma Hanna Lundgren
och morföräldrarna Nils och Greta Berglund. På morföräldrarnas jord- och skogsbruksfastighet
växte Olga upp tillsammans med kor, hästar, grisar, getter, får och höns. Så det fanns alltid något att
roa sig med på gården och givetvis föll det sig naturligt att Olga fick vara med och hjälpa till med
sysslorna i hushållet. De vuxna skötte själva om djuren, men Olga fick ändå lära sig grunderna i djurhållning. ”Jag lärde mej t ex att mjölka genom att mjölka getterna”, berättar hon och skrattar glatt
åt minnet. ”Men det får du absolut inte skriva!”, befaller hon, men ångrar sig tack och lov, efter
en stunds övertalning.
Bygden var väldigt barnrik på den här tiden, så det rådde aldrig någon brist på lekkamrater. Att
leka affär och skola var något av favoritlekarna, minns Olga, speciellt det sistnämnda, eftersom hennes högsta önskan var att få bli lärarinna. Tyvärr saknades det ekonomi för att hon skulle kunna
studera vidare. På somrarna fiskade och badade man i Björksjön och på vintern åkte man skidor
och spark. Just sparken fick man lita till som fortskaffningsmedel på vintern och på sommaren var
det cykeln som gällde. Det var dock sällan som hon for utanför byn. Under skoltiden blev det vintertid, av förklarliga skäl, en hel del skidåkning för Olga. Hon bodde nämligen uppe på en kulle,
alldeles i närheten av skolan, så på morgonen var det bara att knäppa på sig skidorna och svischa
nedför backen till skolan. Egentligen fanns det inte så mycket att roa sig med uppe i Björksjön, utan
ungdomarna i byn brukade träffas och bara sitta och prata, vilket var nog så trevligt. Ibland anordnades det dock, till ungdomarnas stora glädje, dans i Björksjöns Folkets Hus.
Efter avslutad 6-årig skolgång, i Björksjöns skola, fick Olga jobb några månader som piga hos
lärarparet Carlsten. Hon kom också att hjälpa några släktingar och grannar innan hon fick anställning
som piga hos Folke och Astrid Lindholm i Björksjön. Året var 1937 och där blev hon kvar i ett år.
Hösten 1939 gick hon ett halvår på Stöndars Lanthushållsskola och åren därefter hade hon en hel
del småjobb och hoppade in där det behövdes folk. Runt 1944 fick hon jobb som kokerska, hos Björkå Aktiebolag, för att laga mat åt de skogsarbetare som höll till uppe i Billtjärn. En av dem som hon
utfordrade var en stilig ung man från Björkå, vid namn Gunnar Höglund, och strax uppstod ljuv musik mellan de båda. ”Dom säger att vägen till mannens hjärta...”, börjar jag, men avbryts av att
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forts. nästa sida

Ett av Olga Höglunds huvudintressen är att lösa korsord, vilket ger bra hjärngymnastik.
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Olga utbrister: ”Det var precis det som kapten Hedberg skämtsamt sa, när vi sprang på varandra
en dag. Han sa: Jag har hört att ni lagar god mat. Ni har väl hört att vägen till mannens hjärta
går genom magen...!?”
Olga kom med åren att få servera Gunnar en hel del god mat, för 1946 stod bröllopet i Överlännäs
prästgård. Olga och Gunnar flyttade in i Gunnars föräldrahem i Björkå och de kom att få drygt 40
lyckliga år tillsammans, innan han fick sluta sitt liv 1988.
När döttrarna Solbritt och Margot hade växt upp återvände Olga till förvärvslivet och hon kom
att under ett antal år att säsongsarbeta inom både jord- och skogsbruket med Björkå AB som arbetsgivare. Solbritt, som idag är pensionär och bor i Örnsköldsvik, kom att jobba inom sjukvården.
Även Margot har nått pensionsåldern och hon kom under många år att jobba på arbetsförmedlingen
i Sollefteå, som också är hennes bostadsort idag. Olga kan idag glädja sig åt fyra barnbarn och sex
barnbarnsbarn. 1968 fick Olga jobb som lokalvårdare på Sollefteå sjukhus och där blev hon kvar
fram till det att hon gick i pension 1984.
Olga berättar vidare att hon har varit något av en föreningsmänniska. Så länge som hon orkade
ställde hon under ett antal år upp och serverade i kyrkans verksamhet. Hon har även, under många
år, varit en aktiv medlem i Björkå PRO. Hon har dessutom varit en trogen deltagare i många av de
studiecirklar som hållits i Björkå Aktivitetshus. Men framförallt har hon under 20 års tid varit med
och sjungit i den omtyckta Nonstopkören, som inte bara gjort sig känd i bygden. ”Det har varit
toppen! Det är en sån jättefin kamratanda där och vi har haft det så roligt tillsammans”, kvittrar hon glatt. När kören tjugoårsjubilerade för några år sedan tackade dock Olga, med kanske ålderns rätt, för sig. Olga har också alltid tyckt om att handarbeta, men hennes stora fritidssysselsättningar på senare år har annars varit att läsa och lösa korsord, även om det förstnämnda kanske
har minskat en del på slutet.
När jag avslutningsvis, över ett glas läskande vinbärssaft och några energigivande skorpor, frågar Olga hur det har varit att bo i Boteåbygden under hela sitt 94 år långa liv, svarar hon utan den
minsta tvekan: ”Det har varit bra att bo här, bara bra! Jag kan inte klaga på något! Det har
varit fin vänskap och jag har haft underbara grannar jämt, speciellt idag!”
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av Rolf Ronestjärna

Olga Höglund har under många år varit med och hjälpt till när kyrkan har haft kaffeservering.
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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 eller USB-minne. Maskinskriven text funkar också,
men dock helst bara i nödfall. Mailadressen är som tidigare: botebladet@botea.se

Just nu finns det två lediga tvåor i annexet på Vallänge (enligt
Solatums hemsida den 1/3). Kolla gärna med Solatum på 062068 28 50. Likaså finns det tre lediga tvåor på f d pensionärshemmet i Undrom. Kontakta 0612-600 18 vid intresse.

OBS. Lägenheten på bilden är dock inte ledig.

Hör av Dig till Boteå Utvecklingsgrupp om Du känner till något hus som är till
salu eller står tomt i Boteå. Det finns nämligen fortfarande folk 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, Ingrid Viking, 600 16, Gun Åslund, 070-268 11 27, Anna
Törner, 070-652 96 86 & Magnus Nordenmark, 0612-600 19.
.
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Nuvarande mandatperiods ledamöter i Boteåparlamentet har bl a bestått av Pernilla Landberg,
Rolf Ronestjärna, Märith Löfgren, Laila Lindholm, Lars Blomén, Magnus Nordenmark, Ingrid
Viking, Samuel Pettersson, Birgitta Blomén, Ulf Lhådö, Pia Hedberg och Ann-Katrin Tjellén.

Så har det åter blivit dags för
val till Boteåparlamentet
Boteåborna uppmanas att ta vara på möjligheten att nominera sina kandidater
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oteåparlamentet är namnet på bygdens byalag, där dess ledamöter väljs via personval vartannat år. Nu är det åter dags för val och det äger rum sista fre- och lördagen i april, utanför
Handlar´n i Undrom, och likaså på sista
april vid Valborgsmässofirandet i Björkå.
På förra Byatinget beslutades att minska antalet ledamöter från 15 till 9. Så här långt har ett
Anders Bergman, Björkå (ny)
antal personer låtit sig nomineras, men förhoppLars Blomén, Grillom
ningen är att valsedeln ska kompletteras med fler
Birgitta Byman, Kalknäs
namn innan valet. Det går utmärkt att både nomiEva Bergendorff, Grillom (ny)
nera sig själv eller någon annan. Tänk bara på att
tillfråga personen ifråga först! Nominering kan
Pia Hedberg, Holm
ske, senast den 15/4, via mail till valet@botea.se
Gunilla Johansson, Grillom (ny)
eller via kontakt med ordförande Pia Hedberg.
Pernilla Landberg, Törsta
av Rolf Ronestjärna
Ulf Lhådö, Grillom
Laila Lindholm, Sunnersta
Magnus Nordenmark, Sunnersta
Samuel Pettersson, Undrom
Rolf Ronestjärna, Undrom
Ann-Katrin Tjellén, Undrom
Ingrid Viking, Kalknäs
Lena Zetterlund, Björksjön
Parlamentsmötena brukar hållas i Sunnersta Folkets Hus.
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Boteå Biblioteks styrelse består idag av Sofie Mothander, Ann-Britt Edfors, Ingrid Viking, Svea
Tejle, Eeva-Liisa Victorsson, Pia Hedberg och Laila Lindholm.

Boteå Bibliotek erbjuder Boteåborna ett stort urval av bra böcker
en 20:e februari 2010 invigdes Boteå Bibliotek i Björkå med pompa
och ståt. Biblioteket och dess styrelse, som i dagarna har firat bibliotekets
5-årsjubileum, kan med tacksamhet se tillbaka på dessa fem år och konstatera att resultatet blev över förväntan. Men givetvis
hade det kunnat gå annorlunda om det inte
hade varit för alla dessa bybor som, under
årens lopp, solidariskt har ställt upp och
hjälpt till i verksamheten. En stor eloge och
ett stort tack till er alla! Skulle du som läser
detta vilja vara med och hjälpa till, så kon- Styrelsen med ordförande Pia Hedberg längst bak.
takta gärna Eeva-Liisa Victorsson på 0612-605 29.
Idag finns det ca 4 200 titlar (både böcker och ljudböcker) i hyllorna, förutom loppisböckerna,
och nya böcker köps kontinuerligt in. Nu i februari inköptes det t ex ett 40-tal nya titlar och ytterligare ett inköp är planerat i vår. En mängd böcker har även skänkts till biblioteket av olika bybor. De
böcker som vartefter rensas ut ur hyllorna finns till försäljning på loppisbordet och det till ett riktigt
vrakpris (5 kr/st eller tre böcker för 10 kr). Gör därför gärna ett akutbesök på biblioteket, eftersom
en stor mängd kvalitetstitlar kommer att skänkas till Erikshjälpen i Sollefteå inom kort.
Biblioteket har öppet tisdagar kl 14-19, men det finns även möjlighet att komma och låna böcker
på måndagar, mellan 13-16, och onsdagar, mellan 10-12, då det förekommer studieverksamhet i lokalerna. En upprepning av förra årets succéartade författarkväll, den i Para Hembygdsgård med Bo R
Holmberg, planeras i juli. Vi lär få anledning att återkomma till den...
av Rolf Ronestjärna
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Boteå Bibliotek kan se tillbaka på
fem fina verksamhetsår
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Patrik Asserby, som är Boteås färskaste företagare, ser fram emot att få hjälpa Boteåborna med deras bilar.

Ny bilverkstad har kört igång i Tybränn
Det mesta talar för att Asserby´s Rep & Service även tar över däckförsäljningen i Boteå
et torde inte vara helt fel att dra den slutsatsen att Boteå tycks vara en attraktiv bygd, vilket
gör att människor gärna väljer att flytta hit. Tydligen verkar Boteå även vara en attraktiv
plats för företagare att etablera sig i. Hur ska man annars tolka det faktum att Sollefteåföretagaren Patrik Asserby har valt att öppna en bilverkstad i Tybränn!?
Det lär vara en hel del Boteåbor som välkomnar denna nyhet, speciellt med tanke på att de lätttillgängliga bilverkstäderna i Grillom och Undrom inte längre finns kvar. Speciellt glädjande är det
naturligtvis att det mesta också talar för att det nyetablerade Boteåföretaget Asserbys Rep & Service
dessutom kommer att ta över Boteåföretaget Pelika Tradings däckförsäljning (se Botebladets sommarnummer 2014 på www.botea.se) med samma låga priser som tidigare. Enligt säkra källor lär det bara vara formaliteter som återstår för att detta övertagande ska gå i lås.
Patrik Asserby berättar, när Botebladet gästar honom på verkstaden i Tybränn, att han har en gedigen bakgrund som bilmekaniker. Efter tre år på den fordonstekniska programmet på Gudlav Bilderskolan fick han genast jobb hos Lidström & Enqvists Bilverkstad i Sollefteå, där han kom att jobba
i åtta år. För två år sedan startade han egen firma och har sedan dess hoppat in på olika verkstäder
i kommunen. I somras råkade han snubbla över en Blocketannons som genast väckte hans intresse,
nämligen att garaget i Tybränn var till salu, och på den vägen är det.
Patrik berättar vidare att han kan ta emot alla bilmodeller och att han också tar sig an alla typer
av reparationsarbeten, oavsett fordonstyp, d v s även skotrar, lastbilar, traktorer etc. Med sin firmabil har han också möjlighet att fara ut på uppdrag i bygden. Patrik har även omfattande planer på
att bygga ut de befintliga lokalerna för att även kunna åta sig lackeringsjobb och han hoppas även
att framledes kunna erbjuda däckhotell åt sina däckkunder. Trots att han ännu inte har annonserat
om sin verksamhet, så har han redan haft dryga dussintalet kunder sedan han slog upp dörrarna i början av januari. Och kunder lär han fortsättningsvis och förhoppningsvis inte behöva sakna, med tanke på att han ligger ca 50% billigare än de stora verkstäderna i Sollefteå. Avslutningsvis konstaterar
Patrik att han ser ljust på framtiden. ”Jag ser fram emot att bedriva verksamhet i Boteå. Dom Boteåbor som jag har träffat hittills har varit jättetrevliga!”
av Rolf Ronestjärna
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Det är Ö-viksföretaget Högland Såg & Hyvleri AB som har hand om avverkningen på Prästholmen.

Stor skogsavverkning äger
just nu rum på Prästholmen
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om den uppmärksamme kanske har noterat,
så har det under hösten rått en febril verksamhet nere vid stranden i Undrom. Stora mängder av timmer, som avverkats på Prästholmen,
har nämligen forslats med en pråm nedför älven
och lastats av och placerats i stora timmerhögar
en bit från stranden. Verksamheten upphörde i samband med att isen lade sig och återupptas igen i
vår. Projektet innebär stor påfrestning på vägen
ned till stranden och vägföreningen känner, av förklarliga skäl, en viss oro över att vägen inte ska hålla för den tunga trafiken.
av Rolf Ronestjärna Det tar pråmen ca 40 minuter att nå stranden.
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Timmertransporterna sliter på vägen

Avverkningen rör sig om 4-5 000 m3 skog och ungefär hälften av avverkningen återstår till våren.
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1980 var Göran Askebrandt på tillfälligt besök i Boteå och 33 år senare köpte han själv en fastighet där.

Stockholmaren Göran Askebrandt
hamnade i Boteå av en ren slump
Det stora lugnet och de vänliga människorna fick Göran att flytta till Boteå

I nästan 40 år kom Göran Askebrandt att jobba hos Statens Armémuseum på Östermalm i Stockholm.
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å 1980-talet skedde något av en massinvandring till Boteå. En del av de nyinflyttade kom från
Stockholmsområdet. Även under de senaste åren har en hel del nya människor kommit till
bygden. En av dessa är den f d Lidingöbon Göran Askebrandt som i augusti i 2013 köpte och
flyttade in i Simon och Maja Melanders tidigare hus i Undroms centrum. Egentligen skulle man
väl kunna säga att det var en ren tillfällighet att det blev så. Men låt oss först backa lite i tiden, närmare bestämt 35 år. Vid den tidpunkten var Göran och Harriet ett par och Harriets föräldrar, KarlIvar och Solveig Nilsson, som båda härstammade från Boteå, hade en sommarstuga nere vid stranden i Undrom. Det kom att dröja 32 år innan Göran åter var tillbaka i Undrom. Anledningen till det
var att han erbjöd sig att hjälpa sin exfru att fräscha till stugan och tomten, som hon nu hade fått ärva
efter sina föräldrar. Tanken var att han skulle stanna i ett par veckor, men det kom istället att bli fem

månader. Under den vistelsen lärde han känna en del bybor och han överväldigades av den vänlighet
och värme som han mötte hos alla. ”Det var helt otroligt!”, minns han. Väl tillbaka i Lidingö slogs
han genast av den starka kontrasten mellan lugnet på landsbygden och stressen i storstaden. ”Det
var bara vända och åka tillbaka!”, konstaterar Göran och ler med hela ansiktet.
Det är just lugnet som Göran uppskattar med sin nya livssituation.”Jag uppskattar verkligen
lugnet och framförallt människorna, som också är lugna”, och han fortsätter: ”Jag har tröttnat
på Stockholm, stan och människorna är inte längre som förr. Samhället har blivit hårt och våldet
har ökat och idag handlar det bara om stress. Det har spårat ur!”, säger han och berättar vidare
att han föddes och växte upp i Solna. Redan som femåring miste han sin pappa, som jobbade som
dykare på u-båten Ulven under kriget. Ulven gick under med manskap och befäl, sammanlagt 33 personer, efter att ha kört på en tysk mina i april 1943. Vid det tillfället var dock inte Görans pappa ombord, troligtvis p g a permission eller sjukdom. Men på egen begäran var han med och dök i samband med den misslyckade räddningsaktionen och enligt Görans farfar lär pappan ha hört knackningar
inifrån skrovet. Han lär aldrig ha hämtat sig riktigt efter den upplevelsen.
En stor del av barnaåren tillbringade Göran hos sin mormor på Grönsta gård i Lidingö. ”Morfar
träffade jag aldrig. Han gick ut för att köpa tidningen och kom aldrig mer tillbaka. Senare fick
mormor höra av en granne att han hade emigrerat till Kanada”, berättar Göran och skakar på
huvudet. När Göran var tio år gammal flyttade mamman och hennes nye man till Lidingö. Efter avslutad skolgång gick han två år på jordbruksskola. Där grundlades hans stora intresse för trädgård
och odling. Han hade gröna fingrar, men ödet ville annorlunda. I samband med militärtjänstgöringen,
på A1 i Linköping, blev han nämligen övertalad att fortsätta inom det militära. Sagt och gjort. Efter
en ettårig utbildning blev han yrkesmilitär och själv instruktör. Ödet kom dock på nytt leda honom
på nya vägar. 1972 fick han jobb som förrådsmästare på Statens Armémuseum i Stockholm och där
blev han kvar fram till det att han gick i pension 2010.
Göran har alltid haft ett stort idrottsintresse och AIK har varit klubben i hans hjärta. Som liten
bodde familjen grannar med fotbollslegendaren Kurre Hamrin. På 1980- och 90-talet var han ungdomstränare under tiotalet år i både fotboll och ishockey i IFK Lidingö. Sedan flytten till Boteå har
han även hunnit besöka Bohedsvallen vid några tillfällen och sett Undroms IF spela.
Göran berättar att Stockholm ännu inte helt och hållet har släppt greppet om honom och att det inte
helt och hållet känns som om han har flyttat för gott. ”Det är lite bökigt att byta både tandläkare och
husläkare”, förklarar han det hela med. Dessutom har han också kvar sin lägenhet i Lidingö, som
hans son bor i just nu. Han har även dotter. Så framtiden får utvisa om Göran kommer att blir kvar
i bygden och i så fall hur länge. ”Hälsan får avgöra”, säger han avslutningsvis och ler brett.
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av Rolf Ronestjärna

Göran Askebrandt och hans sambo, katten Mandus, trivs bra tillsammans och med tillvaron.
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2014 års luciatåg, från Blåklockans förskola, bestod av en ansenlig mängd småttingar.

Luciatåget från Blåklockans
förskola lussade i bygden
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Luciatåget sufflerades av Ulla Assergård.

ucia 2014 inföll på en lördag. Detta innebar att det årliga och charmiga luciatåget
från Blåklockans förskola fick tuffa till
sina två destinationer redan på fredagen. Inledningsvis besöktes Vallänge särskilt boende och
därefter gjordes även ett lika uppskattat besök
på Handlar´n i samband med butikens öppnande.
Luciatåget färdades, till och mellan de olika
ställena, med Buss-Ulla Norenius och följdes av
Ulla Assergård och Frida Viksten. Luciatåget, som
ägde rum för 8:e året i rad, har för en del blivit ett
fint avstamp inför julen.
av Rolf Ronestjärna
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Luciatåget - en tradition som kommit för att stanna

Lucior, tärnor, tomtar och pepparkaksgubbar. Att gå i ett luciatåg är inte direkt nån barnlek.
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Lucian Tilde Sundström och hennes följe tågade tillsammans fram i en nästan fullsatt Boteå kyrka.

Luciafirandet i Boteå kyrka
lyste upp i vintermörkret
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et var i stort sett fullsatt i Boteå kyrka
när det strax före jul bjöds på luciatåg.
Inga Bodin, kyrkvärd för kvällen, inledde med att hälsa alla hjärtligt välkomna. Det var
en lucia, nio tärnor och två stjärngossar som bjöd
åhörarna på en stämningsfull stund. Ungdomarna,
ledda av kantor Eva Rosell, sjöng allt ifrån gamla
traditionella sånger som Nu tändas tusen juleljus
och Stilla natt till nyare stycken som Nu tänds
ett ljus för världen. Mellan sångerna gjorde ungdomarna soloframträdanden med sång eller diktläsning.
av Ulla Bodin Spänningen var total innan luciatågets avgång.
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Boteåborna bjöds på stämningsfullt luciafirande

Efter ett tag upptäckte lucian att hon var förföljd. Dikter och solosånger framfördes mellan sångerna.
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Dessvärre var inte hela pojklaget på plats när denna lagbild togs i inomhushallen Kuben.

Undroms IF har redan inlett förberedelserna inför kommande fotbollssäsong

Vid pojklagets första vinterträning, i början av februari, stod bl a teknikträning på programmet.
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örberedelserna inför Undroms IF:s fotbollssäsong 2015 är redan i full gång. Regelbundna träningar har börjat köras i Kuben i Långsele. Efter att A-laget, med minsta marginal, ramlat ur division 4 satsar man nu vidare.
Det tidigare s k utvecklingslaget har fått stryka på
foten p g a spelarbrist och istället satsar klubben
på ett pojklag i åldrarna 16-19 år. Vem som blir
tränare för A-laget var vid tidningens pressläggning fortfarande inte klart. Tränare för pojklaget
är däremot Per Håkan Strömberg och Lars Backlund.
av Rolf Ronestjärna Per Håkan Strömberg är en av tränarna i pojklaget.
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Varje vecka kör man vinterträning i Kuben
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Pistvakterna Martin Åslund, Marie Sjögren, Marlene Fahlén, Robert Ekström, Peter Sjögren och
Tommy Åslund hade en kul kväll. Bröderna Sven-E, Jan-E och Olle saknas dock tyvärr på bilden.

Skoterklubben anordnade pubkväll i Sunnersta Folkets Hus
Pistvakttemat blev en succé när Boteå Skoterklubb arrangerade pubkväll
ördagen den 14:e februari hade Boteå Skoterklubb pubkväll med Pistvaktstema i Sunnersta
Folkets Hus. Det var Holmsten Trio, förstärkt med Klas Norberg och Marcus Molin, som
stod för underhållningen. Musikerna var klädda i kvällens tema och det var naturligtvis en
snöskoter, av modellen Ockelbo, som stod bredvid scenen. I baren kunde man se några av de stora
troféerna som grabbarna från Svartlien hade skjutit. I baren stod skoterklubbens styrelse för att se
till att allt gick rätt till. Alla som jobbade under kvällen var snabba och flinka i fingrarna, så det skulle inte ha inneburit några problem om det hade kommit mer publik. Men det viktigaste var ju att de
som var där blev nöjda och det är jag säker på att de blev. Det var god stämning och publiken sjöng
med i låtarna och på slutet var det några som klev upp och svängde sina lurviga framför scenen.
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av Karin Sellgren

Den gamla hederliga Ockelbon var något av en publikmagnet på pubkvällen i Sunnersta Folkets Hus.
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Mamma Ange tillsammans med yngsta barnen Christina, Lea, Sara, Hans och Derhasi.

Barnfamiljen från Kongo-KinshaKONGO-KINSHASA
sa trivs i Boteå
Den nyinflyttade familjen har bara
mött vänlighet från de bybor man mött
amiljen Kavundika består av pappa Holoshi, mamma Ange och barnen Halle (15),
Jean (11), Christina (9), Hans (7), Derhasi
(5), Sara (3) och Lea (5 månader). Familjen lämnade Kongo-Kingshasa och kom till Sverige för
åtta år sedan och hamnade i Dorotea. För knappt
ett halvår sedan började de leta hus. På nätet fick
de se huset i Undrom och blev genast förtjusta,
för det verkade vara ett bra ställe att bo på.
Nu hyr de huset och trivs jättebra, men Holoshi och Ange tycker att det är tråkigt att de inte
har jobb. Alla som de har mött i Undrom har
varit snälla och hjälpsamma. Fyra av barnen går
i förskolan och skolan på Kalknäs skola, där
de trivs jättebra. När jag frågar Christina om
skolan, svarar hon att det inte finns något negativt med den. ”Fröken är snäll och man får lära sej mycket i många olika ämnen!”. Hans
håller med henne och tycker samtidigt att det
är roligt att dagisbarnen är på samma ställe som
eleverna, eftersom de då kan leka tillsammans.
I Kongo-Kingshasa arbetade Holoshi och
Ange med jordbruk. De odlade majs, kaffe och
grönsaker som de sedan sålde. De hade även
höns, getter och kor.
av Ulla Bodin
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Statsskick: Semipresidentiell republik
Yta: 2 344 885 km2
Huvudstad: Kinshasa (ca 9 milj invånare 2013)
Högsta berg: Mont Stanley (5 109 m ö h)
Invånarantal: 67,5 miljoner (2013)
Invånare/km2: ca 28
Naturlig befolkningsökning: 2,7% (2012)
Medellivslängd: Kvinnor 50 år & män 47 år
Religion: Kristna (70%), muslimer (10%)
Läs- & skrivkunnighet: Ca 67%
BNP/invånare: Ca 4 500 kr (2013)
Naturtillgångar: Koppar, kobolt, diamanter & guld
Viktigaste exportvaror: Samma som naturtillg.
Valuta: Kongolesisk franc
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Årets upplaga av Hasaloppet samlade, trots kort varsel, en ganska stor mängd tävlande och publik.

En ny upplaga av Hasaloppet
genomfördes med kort varsel
Den milda vintern tvingade arrangören att tänka om i sin planering
asaloppet (2015 års upplaga) gick av stapeln på kvällen tisdagen den 24:e februari. P g a
det varma vädret tvingades Boteå-Styrnäs LRF att ta ett snabbt beslut; skulle det bli något
Hasalopp i år, så fick det äga rum så fort som möjligt. Men trots den korta varseln, så kom
det ändå mer än 40 personer till skidspåret vid Kalknäs skola. Det var mest barn som tog tillfället
i akt och åkte, det var ju medaljer till alla startande. Martin Åslund sköt iväg det förväntansfulla
startfältet och jag tror att alla tog till höger och valde den korta slingan. Arrangörerna hade gjort vad
de kunde för att få till ett spår, men det var väldigt isigt, så barnen gjorde nog rätt när de valde den
korta slingan (och man kunde ju alltid åka fler varv om man ville). För att locka åkare och publik
så bjöd LRF på korv och fika. Det bjöds även på mycket kakor. Tommy Stattin tog ansvaret för att
dela ut korv till alla hungriga och alla lät sig väl smaka av de goda kakorna, kaffet och den varma saften. Så med facit i hand, så blev det, trots kort varsel och en kvällsaktivitet, ett bra arrangemang.
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av Karin Sellgren

Medaljprydde Arvid mumsar förtjust på en kaka. Jeanette Westlund och Elin Sellgren poserar glatt.
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GRRR!!!
Säga vad man vill om Gubben, men ett jämnt och pålitligt humör det
har han. Så också denna gång. AG: Nej, men se redaktörn. Glad och
munter som vanligt och inte ett endaste bekymmer i sikte. Han förnekar
sej minsann aldrig. Om så världen gick under, skulle han inte
märka nåt om ingen påpekade saken. BB: Men se god dag! Vad
står på nu då? AG: Står på? Ligger över snarare. Ett ok som
på ålderns höst kommer att leda till armod och misär. Har han
tänkt på sin pension någon gång? BB: Nja…sanningen att säga
så har jag väl inte ägnat så mycket tid åt den frågan faktiskt. AG: Nej, det var väl det jag visste.
Har han öppnat sitt oranga kuvert nån gång och sett den mest nedslående trend som varit sedan
dinosauriernas dagar. BB: Kuvertet ja. Det blir nog mest liggande i högen som ska läsas när det
blir tid över. AG:Tror jag det! Och den tiden har inte infunnit sej ännu!? BB: Hehe…Nej, det har
den inte. AG: Maken till deprimerande läsning finns nog inte. Ska pensionen sjunka i den här takten, så blir det snart inget kvar. Det kommer en räkning istället. Man får betala för att vara pensionär. BB: Ja, kanske det. Och nu har ju Riksbanken infört minusränta också, så nu får vi väl snart
betala för att ha pengarna på banken. AG: Det är ju så man kan smälla av! Inte nog med att man har
varit tvungen att betala skatt till pensioner i alla tider, när man själv står på tur finns det inget kvar.
BB: Nej, men nu ska vi inte gräva ner oss i dystra spekulationer. Jag är säker på att det löser sig.
AG: Ha, den visan har jag ju hört förut! Och så pratar man om att slå till bromsen i pensionssystemet.
Är det bara den funktionen man har försett systemet med? Var är gasen? Och ratten och körriktningsvisarna? Här krävs full fart framåt och en tydlig färdriktning om det inte ska gå käpprätt åt fanders.
BB: Ja, kanske det. Och nu kan man ju inte pensionsspara längre heller. AG: Vafalls! Har den möjligheten också försvunnit? Nää redaktörn, det här liknar ankskit om jag får säga vad jag tycker!
BB: Varsågod, vi lever i ett fritt land. Och det är inte utan att jag är beredd att hålla med en aning.
AG: Kors i taket, har han äntligen börjat inse den krassa verkligheten. Det är inte en sekund för
tidigt. BB: Ja, det är inte utan att man blir lite tveksam. AG: Ja, fy för den lede! Det är nog bara en
rejäl tipsvinst som kan rädda ens framtid. BB: Kanske det. Har han nåt bra stalltips? AG: Ånej,
dom behåller jag allt för mej själv. God middag!
Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

JAG GLÖMMER
DET SOM LIGGER
BAKOM...

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
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OCH STRÄCKER
MEJ MOT DET
SOM LIGGER
FRAMFÖR!!!

Foto: www.ronestar.nu

SVÅRIGHETSGRAD 3 AV 5
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av Erik Hoppe

RÄTT LÖSNING TILL DETTA KRYSS FINNER DU PÅ SIDAN 34
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SIDA
BOTEÅS HEM sidan har Du

Stor kakfrossa
och välkomstfika för alla nyinflyttade

Björkå Kontor

Lördagen den 14/3 kl 14-16 i Sunnersta FH

I

Anmälan om att bidra med en kaksort senast
7/3 (minst 20 st "bagare" behövs för att
evenemanget ska kunna genomföras).
Ingen föranmälan för att komma och fika.
Frivillig fikapeng, som går till fortsatt utgivning av Botebladet, läggs i burk vid entrén.
Anmälan om kaksort till
Ingrid, 0612-600 16 eller Pernilla, 076119 33 09, pernilla.landberg@gmail.com

I

I

Öppet tisdagar kl 14-19I
Det finns även möjlighet att låna
böcker måndagar 13-16 och onsdagar 10-12 i
samband med annan verksamhet i lokalerna
Om Du vill låna under tiden Biblioteket har
I
stängt kan Du ringa Pia Hedberg på 0620-320 44.
I

I

I

I

I
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I
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Välkommen till skoterklubbens årsmöte på Botaton söndagen den 15/3 kl 18

I

I

I

I
I

FAMILJEN RONESTJÄRNA
¤ PARLAMENTSVAL ¤ BRASA

Arrangör: Björkå
Samhällsförening

BORTTAPPAT
Ärlig Boteåbo sökes!
Svart portmonnä borttappad
mellan Handlar´n & Macken.
Lägg den (med eller utan
pengar) i Undrom 140:s
brevlåda, tack!
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I
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I

I

I

SÄLJNING ¤ LOTTERI

I

¤ KORV- & HAMBURGERFÖR¤ SÅNGUPPTRÄDANDE AV

I

HOLMS TRÄDGÅRD I
OCH MOHAIR
I vår kommer vi att ha
blom-, tomat- och
kryddplant. Även begränsat med pelargonplant.
Som vanligt finns det
också garner, ull, salvor,
tvål och tovtvål.
Ring 0620-320 44 innan
besök (lämna gärna
meddelande på
telefonsvararen)
- VÄLKOMNA -

I

I

I

TILL VALBORGSMÄSSOFIRANDE
30/4 kl 19 på Rixdan
i Björkåbruk

I
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I

VÄLKOMMEN

LÖRDAGEN DEN 18/4 KL 11-13
Tag med Dig max 5 plagg som Du vill
byta. På plats får Du en biljett för varje
plagg, som Du sedan byter mot en annan.
Ev kläder som blir över skänkes
till de asylsökande i bygden.
För mer info kontakta
Kristina Strand, 070-643 84 71
Laila Lindholm, 070-636 61 04
I
I
UPPHITTAT
Nyckel upphittad i Sunnersta
Folkets Hus. Återfås mot
fullständig beskrivning.
Kontakta 070-547 45 42

I

Välkommen till årsmöte
Söndagen den 26/4 kl 14
i Sunnersta Folkets Hus I

I

BOTATONHUSET

I

I

I

I

I
I

I

Medlemskort finns att köpa hos Handlar´n +
Martin Åslund, Grillom. 200 kr
för familj & 100 kr för enskild.
Eller sätt in pengar på
bankgiro 5806-3165. Skriv
namn, så skickar vi medlemskort!
I
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Boteås
Brandvagn
073-829 59 09

Hör av Dig om Du, på något sätt, iakttar något
misstänkt! Patrulleringsbilen har en lampa på taket,
med vitt sken framåt och rött sken bakåt.

Telefonnummer & mail till Byavakten:
072-737 81 45 - byavakten@botea.se
Stöd brottsbekämpningen genom att bli medlem i föreningen!
Medlemsavgiften 250 kr betalas in på bankgiro 719-4632
Kom ihåg att ange avsändare!
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Reparationer av alla typer
av fordon. Försäljning av
reservdelar och oljor.
Möjlighet tillI hembesök.
+ Öppettider: 7-16 + Telefontider: 24 h
073-816 46 01
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ASSERBY´S
REP & SERVICE

I

8/3 18.00 Gudstjänst, Överlännäs Församlingshem
15/3 18.00 Mässa, Boteå Sockenstuga.
Medverkan av Boteåkören
19/3 14.00 Andakt, Vallänge
20/3 19.00 Församlingsafton, Överlännäs
församlingshem. Möt vår präst Elisabeth
Grafström. Musikmedverkan av Bo Grafström och Sten Ulander
27/3 19.00 Stugmöte hos Pia Hedberg
29/3 15.00 Familjemässa, Boteå kyrka.
Medverkan av Tuttifruttikören. Kyrkkaffe och
påskäggsjakt
2/4 14.00 Skärtorsdagsmässa, Vallänge
3/4 15.00 Långfredagsgudstjänst, Överlännäs kyrka
5/4 18.00 Påskdagsmässa, Boteå kyrka
6/4 11.00 Emmausmässa, Överlännäs kyrka.
Soppa serveras i Församlingshemmet
16/4 14.00 Andakt, Vallänge
21/4 19.00 Öresmöte, Boteå Sockenstuga
I 26/4 18.00 Gudstjänst, Boteå kyrka
I
30/4 14.00 Andakt, Vallänge. Medverkan av
Nonstopkören. Kaffeservering
3/5 18.00 Gudstjänst, Överlännäs kyrka
10/5 18.00 Musik i vårkväll, Boteå kyrka.
Medverkan av Tuttifrutti-, Boteå- och Nonstopkören
14/5 09.00 Gökotta vid Notstugan i Överlännäs
14/5 14.00 Mässa, Vallänge
24/5 18.00 Gudstjänst, Boteå kyrka. Invigning av Askgravlund
28/5 14.00 Andakt, Vallänge
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Nya däck? Vi har nog
kommunens lägsta priser!
Däck och fälgar av alla fabrikat
Just nu rea på kvarvarande dubbdäck
195/65x15 från 599:- monterat/balanserat
Försäsongspris på sommardäck
195/65x15 från 620:- monterat/balanserat
Kom in till oss i Multrå, vid kyrkan
Sollefteå Mekaniska AB
www.solmek.se
Tel. 0620-240 60
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SVENSKA KYRKAN
INFORMERAR
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Alla intresserade välkomna!
- Fika serveras I
I

I

I

SÖNDAGEN DEN 29/3
KL 14 i BOTATONHUSET

+ Herrlag & ungdomsfotboll + Längdskidåkning
+ Fritidsgård + Stavgång + Spinning
Medlemsförmån hos Hårlooken i Björkå
och Aquaarena i Sollefteå
Medlemskort:
Medlemskortförsäljning:
Familj 200 kr, vuxen 100 kr, Lollo Wallblom, 0612-604 63
barn upp till 16 år 50 kr
Anders Bodin, 070-663 35 06
Bankgiro 5458-5492

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

itt namn är Tobias Andersson, jag fyllde 30 år nu i februari. För mig är
det nästan en halv livstid sedan jag flyttade hemifrån för att börja
gymnasiet i Umeå. Efter så lång tid har jag ganska få band till Boteå
och hade det inte varit för att jag har mina föräldrar i bygden, så hade jag
nog inte besökt Boteå längre. Därför blev jag lite förvånad när jag fick frågan om jag hade lust att skriva några rader för Botebladet.
Men ju mer jag funderar på det, ju mer inser jag att Boteå, och framför
allt engagemanget bland ortsborna, har gett mig en hel del egenskaper som
format mig till den person jag är idag. Jag har nog mer att tacka Boteå för än
vad jag vill erkänna. När jag växte upp i Boteå var jag väldigt aktiv inom nästan alla föreningar och grupper som fanns. Jag spelade fotboll, spelade teater
och sjöng i körer. Jag kommer ihåg mina onsdagar och fredagar som spenderades på fritidsgården och alla otaliga timmar man hängde nere vid Handlar´n
eller vid stranden. Jag tror att jag kan skatta mig lycklig över att det fanns
ett sådant engagemang och sådana eldsjälar som såg till att bygden hölls levande. Många av de goda egenskaper jag har idag och som jag har att tacka
för mycket i livet, kan jag nog direkt tillskriva dessa människor. Av vad jag
hört, när jag är hemma, verkar det som om att engagemanget fortfarande
finns där, om än i annan form. Jag hoppas att det kommer att fortsätta så
även i framtiden.
Som 16-åring flyttade jag ifrån bygden upp till Umeå för att satsa på friidrotten. Men jag skadade mig så pass illa att jag inte längre kunde fortsätta,
så direkt efter gymnasiet flyttade jag ner till Göteborg för att plugga på
Handelshögskolan där. Flängde runt en hel del, bodde i Oslo ett år, flyttade
tillbaka och jobbade med vitt skilda saker, innan jag till slut lyckades snacka
till mig ett jobb som dataanalytiker på ett kreditupplysningsföretag i Göteborg.
Efter två år blev jag omplacerad och valde då att söka nytt jobb och fick
ganska snabbt en intervju i Stockholm. Jag har aldrig gillat Stockholm och
trodde aldrig jag skulle flytta hit, men så blev det. Jag fick jobbet och sedan
ett år tillbaka bor och jobbar jag i Stockholm, som systemspecialist på ett
IT-företag i försäkringsbranschen, och jag trivs faktiskt riktigt bra.
Jag kommer nog aldrig att flytta tillbaka till Boteå, det är
helt enkelt inte min ”grej”, men att skriva den här artikeln har
fått mig att längta ”hem” lite. Jag får nog ta och hälsa på
föräldrarna en sväng över påsk.

Tobias Andersson, f d Kalknäsbo
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