
I början av maj inbjöd Sollefteå
Stadsnät till ett informationsmöte
i Sunnersta Folkets Hus, där man
även pejlade intresset för fiber hos
Boteåborna.
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Sollefteå Stadsnät kommer under 2017 att gräva
ett stomnät mellan Vallänge och Undrom via Offer
och Kalknäs. Tanken är att Boteåborna under kom-
mande år ska kunna erbjudas anslutning. SIDORNA 4-5
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Nystartade Hero Gål-
sjö IF fick gåva

PRO var på plats vid första hem-
mamatchen. SIDAN 21

Lännäsbo utsedd
till bäste ledaren

Trots feghet och stel kropp inspi-
rerar han sina elever. SIDAN 22
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Det finns en rik lop-
pistradition i Boteå

Loppisens Dag arrangeras i lop-
pistäta Boteå. SIDAN 23
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NÄSTA BOTEBLAD
torsdagen den 8/9 2016
Notera detta datum

i Din planering!

PRESSTOPP

Kontakta gärna oss i redaktionen:
Rolf Ronestjärna  0612-601 23
Erik Sundberg  0612-603 05
Ulla Bodin  0612-603 77

et är tidig morgon. Solen skiner, men det är nå-
gon minusgrad och blåser lite. Jag tar hunden
och går på en morgonpromenad. Fåglarna sjung-

er och när vi kommer nära gässen vid älven, så märks
det att de inte är direkt nöjda med vårt val av pro-
menadstråk. Jag slås av hur skönt det är här; inga
bilar, inget som låter, bara fåglarna. Det börjar bli
grönt, det knoppas och vi kan hitta lite vårblommor
som äntligen sticker upp och talar om att sommaren
är på väg.
     Idag är det inte svårt att förstå varför vi väljer
att bo här, varför vi tillsammans arbetar för en le-
vande landsbygd, men även för vårt sjukhus. Ett
Boteå där frivilliga fångar tjuvar, bjuder på kaffe,
är fotbollstränare, röjer skoterleder, bakar till kak-
frossa, åker och visar hus på kvällen, har stickkväl-
lar, hjälper asylsökande att lära sig svenska, ja, lis-
tan kan göras hur lång som helst. Det är vi tillsam-
mans som skapar vår plats att leva och det är våra
bönder som ser till att landskapen hålls öppna så
att vi kan njuta av nejderna och lugnet. Något annat
som jag också anser vara otroligt viktigt, är att vi
kan producera vår mat så nära som det bara går
och inom någon mils radie har vi kött, mjölkprodu-
center och grönsaker. Utöver det är det många med
egna trädgårdar, där det ofta finns bärbuskar, ra-
barber, kanske något fruktträd och möjlighet att
odla om man orkar, kan och vill. I skogen finns det
bär och svamp, om man kan sina svampsorter. Dess-
utom är Boteå strategiskt bra placerat och nära
till allt: Tre mil vardera till Sollefteå och Kramfors,
sju mil till Ö-vik och tolv till Sundsvall. Men bäst av
allt är att eftersom skolan, Vall-
änge, jordbruken, butiken, Altins
m m finns där vi bor, så skapas ar-
betstillfällen i vår by!
     Tack för mig, nu ska det bli gott
med en kopp morgonkaffe i sol-
skenet!

 Bilden ovan visar hur Botebladet
såg ut för exakt tio år sedan.

Gamla nummer finns till försäljning!

Pernilla Landberg, Kalknäs

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

      Två veckor kvar till manusstopp och
det finns endast material till åtta sidor! Hur
i hela världen ska jag lyckas att fylla tid-
ningen den här gången!? Lägg där till att
det helt oförhappandes dyker upp akuta
göromål som kräver ytterligare tre dagar
av arbete. Ja, hade jag inte kunnat räkna
med hjälp från ovan, så hade det varit en
total omöjlighet att få till det här numret!
Jag är faktiskt helt tagen!
     Den planerade bredbandssatsningen i
Boteå känns verkligen intressant. Person-
ligen har jag en fullt godkänt uppkopp-
lingshastighet på 17Mbit/sekund. Men
samtidigt förstår jag att det är en inves-
tering för framtiden att hänga på när nu
bredbandståget tuffar in i Boteå, förutsatt
att inte villkoren blir alltför ogynnsamma.
Fiber är framtidssäkert och det lär aldrig
bli mer gynnsamt att installera det än just
nu. Vissa husköpare väljer idag hus med
snabb uppkoppling till förmån för hus som
saknar det. Vi har själva bekanta som har
resonerat så. Hursomhelst är det viktigt att
man skriver upp sig på den intresselista
som finns på Sollefteå Stadsnäts hemsida.
Den ligger nämligen till grund för den bi-
dragsansökan som stadsnätet ska skriva.
    Nästa nummer av Botebladet kommer
ut vecka 37-38 och sträcker sig november
månad ut. Ha en välsignad sommar och
väl mött på alla de trevliga och intressanta
satsningar som bygden har att erbjuda!

 

Rolf Ronestjärna, chefredaktör
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Asylboendet i Stöndar, som under våren tömdes på asylsökande, har nu börjat fyllas på igen.
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Migrationsverket tog beslut att
stänga asylboendet i Stöndar
Efter ett nytt beslut får anläggningen bara ta emot hälften så mycket folk som tidigare

idningen Allehanda rapporterade under början av året om ett utbrett missnöje bland de boende
på asylboendet i Stöndar, där allvarliga klagomål hade förts fram till både Migrationsverket
och till föreståndarna på boendet. Kritiken hade framförallt gällt bristande kvalitet på den mat

som serverades och att man ofta tvingats gå hungrig från matbordet. Likaså hade det framförts kla-
gomål mot att varmvattnet tog slut fort och att många därför tvingades att duscha kallt. Dessutom
hade det påtalats att det saknades fritidsaktiviteter för de boende på anläggningen. Enligt tidningen
togs dock kritiken från de boende, till en början, inte på allvar av varken ägarna eller Migrations-
verket. Dessutom vittnade de som vänt sig till tidningen om att de hade blivit hotade med repressalier
från ägarna.
     Representanter från kommunen besökte, enligt tidningen, i mitten av februari anläggningen och
ska inte ha varit direkt imponerade av det de såg på boendet. ”Jag tycker att det var gräsligt att män-
niskor ska bo så där. Jag har också framfört till Migrationsverket att jag inte tycker att dom ska
skicka dit fler”, sade Lillemor Edholm, ordförande i Samhällsutvecklingsutskottet i Sollefteå, i
en artikel den 3:e mars. I samma artikel konstaterades det också att Länsstyrelsen hade sagt nej
till ägarnas ansökan om ett tillfälligt bygglov för tre huskroppar för ytterligare ca 140 boende.
     Den 1:a april beslutade Migrationsverket att tömma asylboendet i Stöndar. Enligt verkets press-
tjänst grundade sig beslutet på de observationer som man gjorde i samband med sin senaste inspek-
tion. Man kunde bl a notera en trångboddhet, en brist på hygienutrymmen och dålig ventilation.
Ganska omgående började man flytta de boende, i första hand till andra boenden i kommunen, och
först på tur stod barnfamiljerna.
     I mitten av maj meddelade Migrationsverket att de flesta av bristerna hade åtgärdats och att
anläggningen därmed åter kunde fungera som asylboende. I fortsättningen har man dock bara tillstånd
att ta emot högst 90 personer, alltså mindre än hälften mot tidigare. I skrivande stund har anläggningen
redan börjat fyllas på med nya asylsökande.                                                                 av Rolf Ronestjärna
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Johanna Nilsson och Cathrine Rolén från Sollefteå Stadsnät informerade om kommunens planerade fibersatsning i Boteå.

Informationsmöte om fibernät
hölls i Sunnersta Folkets Hus
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En fiberkabel granskas av några mötesbesökare.
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Intresset var stort bland de församlade åhörarna.

Via kartor kunde man se hur fibret kommer dras.

Att ansluta sig till fibernätet ligger i allas intresse
veriges regering har fastställt ett mål för till-
gången till bredband, vilket innebär att 90 %
av Sveriges befolkning bör ha tillgång till

bredbandstjänster om minst 100 Mbit senast år
2020. Denna målsättning gäller givetvis även Sol-
lefteå kommun och man har därför, sedan i början
på 2000-talet, arbetat för att förbättra tillgänglig-
heten till fasta och mobila telekommunikations-
tjänster. För att kunna nå regeringens mål startade
man därför Sollefteå Stadsnät, med intention att
bygga, äga och driva ett öppet konkurrensneutralt
fibernät. Samtidigt var det med en ambition att även



5

kunna utveckla landsbygden i kommunen.
    M åndagen den 2:a maj hölls ett informationsmöte i Sunnersta Folkets Hus, där representanter
från Sollefteå Stadsnät berättade om att kommunen just nu befinner sig i startgroparna för att på-
börja dragning av fibernät från Sollefteå till Undrom och Gålsjö, via Grillom, Offer och Kalknäs.
Tanken med mötet var också att pejla vilket intresse det finns hos bygdens invånare ifråga om att
ansluta sig till det stomnät som är tänkt att dras under 2017. Omfattningen av utbyggnaden, d v s vil-
ka fastigheter som kommer att kunna ansluta sig, och även anslutningsavgiftens storlek beror till
stor del på det intresse som finns i de angränsande områden där fiberkabeln kommer att gå fram.
Det är därför viktigt att man anmäler sitt intresse på www.sollefteastadsnat.se. Det är värt att notera
att intresseanmälan ska vara stadsnätet tillhanda senast den 15 juni och att den samtidigt inte är bin-
dande. På hemsidan finns även ytterligare matnyttig information att ta del utav.
     Enligt den information, som åhörarna fick ta del utav, så finns det mängder av bra skäl till var-
för man som kommuninvånare bör välja att koppla upp sig på det framtidssäkra fibernätet. Telia
har t ex på fler och fler platser runt om i landet börjat avveckla det dyra och gammalmodiga fasta
telenätet. Många av de tjänster, som i framtiden kommer att erbjudas via nätet, kommer endast kunna
tas emot av dem som äger en fiberanslutning. Dagens bredbandshastighet på 100 Mbit/sekund kom-
mer dessutom att bli ofantligt mycket snabbare i framtiden. Alltfler trygghetslarm körs numer även
över nätet. En hel del husspekulanter efterfrågar redan idag snabb uppkoppling på nätet och hus med
fibersanslutning är idag därför mer eftertraktade än de utan.
     Ett nytt möte med Sollefteå Stadsnät kommer att hållas efter sommaren, då förhoppningsvis en
stor mängd intresseanmälningar har kommit in.                                                           av Rolf Ronestjärna

Efteråt poserade gästerna tillsammans med Magnus Nordenmark, Boteåparlamentets kontaktperson.
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Cirka tjugo bredbandsintresserade bybor dök upp i samband med informationsmötet i Sunnersta Folkets Hus.
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Minnena från Filippinernaresan kommer Mari Bodin kunna bära med sig genom hela livet.

Undromstjejen Mari Bodin gjorde
lärorik resa till Filippinerna
Maris stora önskan i livet är att kunna hjälpa människor som har det svårt

oteå har under de år som ligger bakom fostrat och fostrar även idag många fina och trevliga
ungdomar. Ett ypperligt exempel på en sådan är Mari Bodin på Kalknäsvägen i Undrom.
Mari har sedan hösten 2013 studerat på annan ort, nämligen på Räddningsgymnasiet på

Sandö, där hon har gått linjen Natur/natur/med brand och räddning. Under studietiden har hon haft
möjlighet att komma hem nästan varje helg, men skolan har samtidigt blivit något av hennes andra
hem.
     Men hur kom det sig egentligen att Mari hamnade på Sandö? Som svar på min fråga berättar hon
att intresset för räddningsskolan väcktes i samband med att representanter från skolan besökte Val-
laskolan och berättade om sina olika gymnasieutbildningar, samtidigt som hennes studievägledare
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Vistelsen i Manila bjöd på fart och fläkt medan vistelsen i Boracay bjöd på avkoppling och vila.
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Klassen fick möjlighet att resa runt en del på huvudön och besökte vid ett tillfälle risfält.

FILIPPINERNA
Statsskick: Republik
Yta: 300 000 km2

Huvudstad: Manila (ca 1,7 milj invånare 2010 -
Ca 11,5 miljoner i storstadsområdet)
Högsta berg: Mount Apo (2 954 möh)
Invånarantal: Ca 103 miljoner (2016)
Invånare/km2: 343
Naturlig befolkningstillväxt: 1,7% (2013)
Medellivslängd: Kvinnor 72 år & män 65 år (2013)
Religion: Katoliker (ca 92%), muslimer (ca 5,5%)
Läs- & skrivkunnighet: 95,4% (2008)
BNP/invånare: Ca 28 000 kr (2016)
Naturtillgångar: Koppar, guld, silver, nickel & järn
Viktigaste exportvaror: Industri- & textilvaror
Valuta: Filippinsk peso

också rekommenderade henne skolan.”Det sa
bara klick inom mej och mitt intresse väcktes
omedelbart. Där skulle jag bara gå!”, berättar
Mari och fortsätter: ”Jag har alltid brunnit för
att vilja göra en insats för att göra världen bätt-
re. Jag har visserligen vetat att jag inte kan
göra detta på egen hand, men samtidigt att
dom små sakerna som man själv gör kan leda
till nåt stort.” Det blev Sandö räddningssko-
la, som är en certifierad FN-skola, och det är nå-
gonting som Mari idag är väldigt glad och tack-
sam för! ”Jag hamnade i en helt underbar klass
och jag har lärt mej mycket om både mej själv,
om hur andra människor fungerar och om hur
det ser ut i världen idag”, konstaterar Mari.
     Förutom de obligatoriska gymnasieämnena
har undervisningen även bestått av bl a brand
och räddning, civil krishantering, scenisk ges-
taltning och analys av aktuella samhällsfrågor.
Under utbildningen har man även haft många
avancerade rollspel, s k  markörsövningar, i pre-
sumtiva situationer som kan tänkas uppstå vid
insatser utomlands. Där har eleverna fått spela
och gestalta flyktingar, gerilla och hjälparbeta-
re i olika yrkesroller och organisationer.
     Som ett led i utbildningen gjorde klassen
en 18 dagar lång studieresa till Filippinerna i
mars. Målet med resan var att besöka ett U-land
för att se klyftorna mellan rika och fattiga och
samtidigt skaffa sig ökad förståelse för olika kul-

forts. nästa sida
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Efter den omtumlande resan till Filippinerna var det skönt att komma tillbaka till vardagen.

turer och dess påverkan på samhället och dess individer. ”Resan kom att bli oerhört viktig, för vi
fick både perspektiv på vår egen och dom fattigas tillvaro”, berättar Mari. Man besökte bl a de
mest fattiga och utsatta platserna på Filippinerna och kanske i hela världen. I huvudstaden Manila
bor idag ca 4 miljoner människor i olika slumområden, varav klassen besökte tre av dessa. Vid be-
söket i Happyland, som är det allra fattigaste slumområdet, uppmanade deras guide dem att hålla
ihop och absolut inte avvika från gruppen, eftersom risken var överhängande att man kunde bli rå-
nad, våldtagen, kidnappad eller till och med dödad. ”Det var en enorm fattigdom och vi såg råttor
och kackerlackor överallt. Men trots omständigheterna verkade alla ändå vara glada, vilket gav
ytterligare perspektiv på tillvaron”, minns Mari. Som en kontrast besökte man även EU-konsulatet
i Manila, där man fick ta del av dess arbete med att bl a försöka förbättra befolkningens förhållanden
på Filippinerna.
     Klassen fick också möjlighet att åka runt en del på huvudön. Via ett fulltecknat program besöktes
bl a risterasser, en slocknad vulkan och diverse olika historiska kulturarv. Vistelsen avslutades med
en välbehövlig semestervecka, som passande nog inföll i samband med sportlovet, på paradisön
Boracay, som erbjöd fantastiska stränder. ”Besöket på Filippinerna var en otrolig erfarenhet som
jag kommer att bära med mej hela livet. Den öppnade ögonen på mej och gav mej ännu mer pas-
sion att vilja förändra och förbättra världen!”, summerar Mari sin vistelse på Filippinerna.
     Andra veckan i juni tar Mari studenten och efter det är framtiden ett oskrivet blad. ”För första
gången i mitt liv har jag ingen som helst aning om vad som kommer att hända. Tidigare har jag
alltid haft en plan, men nu vet jag inte”, konstaterar hon. Hennes förhoppning är dock att hon ska
komma in på någon av de universitetsutbildningar som hon har sökt till. Hon har nämligen sökt till
apotekarutbildningarna i Umeå, Uppsala och Göteborg. Helst skulle hon vilja bli antagen till Umeå
Universitet, eftersom den utbildningen är på distans och att hon därmed skulle kunna bo kvar hem-
ma. Samtidigt kräver den också högst intagningspoäng för att bli antagen. Framtiden lär utvisa hur
det blir med detta. Eftersom Maris stora intresse och önskan är att hjälpa människor, skulle hon
mycket väl kunna tänka sig att, efter avslutad utbildning, forska med inriktning på att förbättra nuvaran-
de mediciner eller att ta fram nya. Hon är även öppen för en framtid som biståndsarbetare. Visst lå-
ter det som oerhört spännande och viktiga utmaningar!? Det är bara att önska Mari lycka till på den
fortsatta livsresan!                                                                                                               av Rolf Ronestjärna
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Minnena från Skottlandsresan kommer Sofia Landberg kunna bära med sig genom hela livet.

Undromstjejen Sofia Landberg
gjorde lärorik resa till Skottland
Sofias stora önskan i livet är att kunna hjälpa ungdomar med problem

oteå har under de år som ligger bakom fostrat och fostrar även idag många fina och trevliga
ungdomar. Ett ypperligt exempel på en sådan är Sofia Landberg i Kalknäs. Sofia går sedan
hösten 2015 på Fordons- transportprogrammet, med inriktning på transport, på Gudlav

Bilderskolan i Sollefteå. Hennes dröm är dock att någon gång i framtiden kunna studera till barn-
psykolog. ”Jag är väldigt intresserad av psykologi och sociologi och jag skulle vilja hjälpa ung-
domar”, berättar Sofia. Hon och Emma Bolin, en annan Boteåtjej, är tillsammans med ytterligare
en tjej ensamma tjejer bland ca 40 killar på utbildningen. På inriktningen transport får man bl a
lära sig att göra grundläggande reparationsarbeten på fordon. Man får även lära sig hur man lastar
och lossar och likaså miljöpåverkan och säkerhet.
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Ön Iona, som Undromstjejen Sofia Landberg besökte, har en mycket vacker och storslagen natur.

forts. nästa sida
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I årskurs två får man lära sig att köra lastbil,
med och utan släp. Dessutom har man då möjlig-
het att skaffa sig behörighet för att köra de for-
don som man utbildas på. Efter avslutad utbild-
ning kan man t ex få jobb som lastbils- eller bud-
bilschaufför. I dagsläget är det precis just det som
Sofia har riktat in sig på. Hon har nämligen släk-
tingar söderöver som använder tunga fordon i
sitt företag och hon har ett muntligt löfte om att
kunna få jobb hos dem när hon är klar med sin
utbildning.
     När vi ändå är inne på ämnet utbildning! I
samband med att Sofia konfirmerades, så var hon
och de övriga konfirmanderna iväg på ett konfir-
mandläger. På lägret var det en ledare som gjor-
de ett väldigt starkt intryck på Sofia och även väck-
te hennes intresse för det här med ledarskap. Det-
ta ledde fram till att hon själv började hjälpa till
i barnverksamheten i Boteå församling och hon
har nu i snart fyra år varit ung ledare i kyrkan.
Under den här tiden har hon, i stiftets regi, varit
iväg på tre ledarutbildningar i Vålådalen, som
har syftat till att göra henne till konfirmandle-
dare. ”Utbildningen har gett mej betydligt bätt-
re självkänsla och gjort mej till en säkrare per-
son. Nu har jag även lättare att ta kommando
i olika situationer och jag kan bättre analysera
både enskilda individers och hela gruppers be-
hov”, berättar Sofia. Tack vare utbildningen har
hon även tjänat lite pengar när hon under två
somrar dessutom fått köra lite samarbetsöv-
ningar med deltagarna på fotbollsskolan i Sollef-
teå (som bl a sponsras av kyrkan).
     Första veckan i maj förde utbildningen henne,
och ca 30 ytterligare unga ledare i Härnösands
stift, till Skottland. Förutom till Skottland fanns
det möjlighet att åka till Norge, Polen, Italien,
Spanien och Israel. Helst hade Sofia velat åka
till Polen, eftersom ett studiebesök i koncentra-
tions- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau
fanns med på programmet på den resan. ”Men
eftersom jag är flygrädd, så hoppades jag nog
innerst inne på Norge”, säger hon och småler.
Nu blev det dock ingetdera, utan istället Skott-
land, vilket visade sig vara helt OK. Själva flyg-
resan mellan Arlanda och Edinburgh verkar hon
också ha överlevt. ”Det var faktiskt inte lika far-
ligt som jag hade trott. Det var istället en nyt-
tig upplevelse”, konstaterar hon tacksamt med
facit i hand.
     Väl framme i Edinburgh bussades gruppen

SKOTTLAND
Statsskick: Riksdel i en konstitutionell monarki
Yta: 78 772 km2

Huvudstad: Edinburgh (ca 490 000 invånare 2013)
Högsta berg: Ben Nevis (1 344 möh)
Invånarantal: Ca 5,4 miljoner (2013)
Invånare/km2: 68
Naturlig befolkningstillväxt: 0,6% (2014)
Medellivslängd: Kvinnor 83 år & män 79 år (2013)
Religion: Protestanter (ca 53%), katoliker (ca 10%)
Läs- & skrivkunnighet: Ca 96% (2008)
BNP/invånare: Ca 350 000 kr (2014)
Naturtillgångar: Kol, järn & zink
Viktigaste exportvaror: Elektronik & livsmedel
Valuta: Brittiskt pund

Ön Iona är belägen i de Inre Hebriderna. År
563 grundade där Sankt Columba ett kloster,
som tillsammans med det tidigare byggda Whit-
horn kom att bli det viktigaste i landet. Härifrån
spreds kristendomen till övriga delar av Skott-
land. Klostret förstördes någon gång under me-
deltiden.
Iona Community är en ekumenisk kristen gemen-
skap som 1938 grundades på ön av George
MacLeod. I kommuniteten finns både kvinnor
och män spridda över hela världen, men i första
hand i Storbritannien. Kommuniteten har sitt hu-
vudkontor i Glasgow, men majoriteten av sam-
lingarna sker på ön Iona. Här finns bland annat
Iona Abbey, det medeltida klostret som återupp-
byggdes 1938 på initiativ av nämnde George
MacLeod. Kommuniteten arbetar framförallt för
ökad ekumenik, fred och rättvisa. Ett stort antal
publikationer och sånger utges av kommunite-
tens publikationsgrupp, Wild Goose Publica-
tions.                                        (Källa: Wikipedia)
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Både ledarutbildningen och resan till Skottland har fått Sofia Landberg att växa som människa.
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Härliga möten äger rum på handarbetskursen.

direkt till en förmiddagsgudstjänst, där man
medverkade med sång. Därefter for man vidare
till Glasgow för övernattning. Nästa dag åkte
man till det som var målet med resan, nämligen
till Iona, som är en ö som ligger på Skottlands
västkust, cirka 14 mil nordväst om Glasgow.
Där kom man att tillbringa fem dagar.
     Temat för lägervistelsen på Iona handlade
om att upptäcka vem man själv är och vilka per-
sonliga gåvor man har, för att bäst kunna hjälpa
andra. Förmiddagspassen ägnades till stora delar
till självreflektion, samtal och diskussioner. Man
tecknade, slöjdade och gjorde också s k vän-
skapsband. På eftermiddagarna hade man ge-
mensamma aktiviteter och tillsammans gjorde
man flera fotvandringar i de vackra omgivning-
arna. Varje dag deltog man även i den ordinarie
gudstjänstverksamheten och under vistelsen fick
ungdomarna också, precis som brukligt är på lä-
ger, vara med och hjälpa till med olika praktis-
ka sysslor; såsom städning och matutdelning.
     Innan återresan till Sverige tillbringade man
även två dagar i Glasgow, som både innehöll
utbildningspass och fria aktiviteter.”Resan till
Skottland gav mej ett vidgat perspektiv att se
på saker och ting”, summerar Sofia sin upple-
velserika resa till de brittiska öarna.
                                        av Rolf Ronestjärna

Ett härligt gäng ungdomar från Härnösands stift.
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I Iona Abbey firade man dagligen gudstjänst.
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Ett besök på Time Square kvällstid är en oerhört färgstark och omtumlande upplevelse.

Undromsfamiljen Bodin gjorde
en upplevelserik resa till USA
Orlando och New York var huvuddestinationerna vid familjen Bodins USA-resa

emestern började med en nästan 24 timmar lång resa till Orlando. Den skulle egentligen ha
tagit 22 timmar, men det var oväder i Orlando, så planet tvingades cirkla runt i en timme
extra, i stark vind och bland blixtar och regn, innan det slutligen kunde landa.
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Besöket på SeaWorld, i Orlando Florida, bjöd på spännande möten med olika vattenlevande däggdjur.
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Trängseln var stor bland besökarna i Diagongränd.

USA
Statsskick: Förbundsrepublik
Yta: 9,8 miljoner km2

Huvudstad: Washington D.C. (ca 600 000 invå-
nare 2009 - Ca 5,3 miljoner i storstadsområdet)
Högsta berg: Mount McKinley (6 190 möh)
Invånarantal: Ca 321,5 miljoner (2015)
Invånare/km2: 37
Naturlig befolkningstillväxt: 0,7% (2013)
Medellivslängd: Kvinnor 81 år & män 75,5 år (2013)
Religion: Protestanter (ca 51%), katoliker (ca 24%)
Läs- & skrivkunnighet: 99% (2010)
BNP/invånare: Ca 430 000 kr (2014)
Naturtillgångar: Olja, skog, mineraler & stenkol
Viktigaste exportvaror: Maskiner, elektronik & bilar
Valuta: Amerikansk dollar

Dag 1 Ankomst till Orlando
Vi var ute och såg oss om i omgivningarna, åk-
te buss och var även och shoppade. Vädret var
soligt och varmt, men när vi på eftermiddagen
satt på bussen, på väg tillbaka till hotellet,  kom
det ett jätteoväder. Regnet störtade ner och him-
len lystes upp av flera blixtar. Eftersom vi var
i bussen såg vi på det som ett vackert skåde-
spel. När vi sedan skulle kliva av bussen hade
ovädret passerat och vädret var fint igen.
Dag 2 SeaWorld
SeaWorld är en park med vattenlevande djur;
alltifrån pingviner, sjölejon och delfiner till de
lite mer exotiska valross, muräna, sjöko och
späckhuggare. Späckhuggarna bjöd på en före-
ställning liknande de som visas på Kolmården
med delfiner, men med ännu större kraft, energi
och framför allt mer vatten att stänka på publi-
ken. Trots detta kommer dessa att försvinna från
SeaWorld och alla andra liknande parker i USA,
eftersom allmänhetens motstånd har ökat då det
strider mot djurets natur att vara inlåst i en liten
bassäng. Jag håller nog med, men det var en fan-
tastisk upplevelse att se dessa djur hoppa, sim-
ma och stänka vatten. Ett annat djur som jag
aldrig har sett tidigare var valross, som liknade
en gigantisk korv med halvmeter långa betar.
Den är hur klumpig som helst på land, men rör
sig graciöst i vatten.
Dag 3 Universal Studios
Universal Studios består av ett antal öar, i en
sammanhängande park, som presenterar olika
filmer. Eftersom jag är ett inbitet Harry Potter-
fan, så blev det Diagongränd och Gringotts
bank först (för er som inte är insatta i vad Diagon-
gränden är, så är det den första gatan i troll-
karlsvärlden som Harry Potter kommer i kon-
takt med och Gringotts bank är där hans döda
föräldrar har ett kassavalv med pengar). För en
entusiast som jag var mötet helt magiskt! Det
var som att kliva rakt in i filmen. Alla butiker,
såsom Olivanders (där man kunde köpa troll-
stavar), Läckande kitteln (restaurang), Madam
Malkins (trollkarlskläder), Weaslies Vassa Va-
ror (där man bl a kan köpa peruanskt mörker-
pulver, pygmépuffar och kärlekselexir). Allt för
att göra besökarna än mer lyckliga (och göra
av med mer pengar)!
     På taket till Gringotts bank satt den stora
drake som Harry, Ron och Hermione rymmer
på när de blir jagade av Voldemorts (den on-

forts. nästa sida
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Inte heller Statue of Liberty hade flyttat på sig.
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Empire State Building stod kvar på samma plats.

daste trollkarlen) anhängare. Utanför Gringotts ringlade
en timslång kö till en attraktion där vi fick åka berg- och
dalbana och vara med när Harry, Hermione och Ron flyd-
de från Gringotts på draken.
     Efter det besökte vi Hogwarts, en av trollkarlsvärl-
dens skolor inhysta i ett slott. Här stod vi i kö ytterligare
minst en timme medan vi gick igenom slottet och såg bl a
tavlor prata med varandra. Kön avslutades med en his-
nande berg- och dalbana.
     Vi besökte även Jurassic Park, där vi åkte i vattnet
och studerade dinosaurier. Turen slutade med ett anfall
av en Tyrannusaurus Rex och ett vattenfall där det mesta
blev blött. Som tur var hade vi sommarvärme nästan he-
la tiden, så kläderna torkade snabbt. Vi såg även en 4D-
film om Shreck, där det otäckaste var när han höll upp
en spindel och där det, via någon teknisk finess i våra sto-
lar,  kändes som om vi hade fullt med spindlar runt oss.
Dag 4 Ankomst till New York
Vi packade ihop våra saker och flög till New York. Planet
gjorde en sväng över staden, så vi fick se fantastiska vy-
er över ön. Väl framme var det middagstid och vi lyc-
kades hitta ett ställe att äta på i ett shoppingcentrum. Det
var som att gå på Coop eller Ica och handla en sallad,
fast 20 gånger större.
Dag 5 Rundvandring i New York
Jag hade planerat att köpa ett flygelhorn (en lite rundare
trumpet med mjukare ljud), så vi besökte en jättestor
musikaffär på Manhattan. Där fanns allt från elgitarrer,
basfioler och trumset till flyglar, saxofoner, trumpeter
m m. Jag fick tag på ett fint flygelhorn och dessutom fick
jag en väska för två trumpeter på köpet. På kvällen gick
vi ut på stan och tittade bl a på Empire State Building
och Times Square. På det sistnämnda stället var det pre-
cis som på bio: Bilar tutade, sirener i bakgrunden och
massor med blinkande neonskyltar.
Dag 6 Sightseeing och hockeymatch i New York
Först tog vi en guidad tur på Manhattans nedre del vid
de f d finanskvarteren. Vi besökte också Ground Zero,
där World Trade Center en gång stod. Nu är det två sto-
ra kvadratiska fontäner med namnen ingraverade i kanten
på alla de som omkom. Det ska bli sju stora skyskrapor
där, precis som det var tänkt från början, men konstruk-
tionen har ändrats till en stabil kärna i mitten, där trappor
och hiss finns och våningsplanen byggs runt denna kärna.
Allt för att hindra fler attentat.
     Sedan gjorde vi en båttripp ut till Frihetsgudinnan.
Ytterligare en lång kö, som vi slapp tack vare förköp.
Väl ute på ön så åkte vi upp i fundamentet och gick ut
för att få en titt på statyn. Den ser ganska liten ut på håll,
men när man är alldeles intill, så upplevs den som ganska
stor. Dessutom var det en fantastisk utsikt över Manhat-
tan därifrån.

Besöket i Jurassic Park innebar vissa risker.
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Familjen Bodin fick möjlighet att uppleva en match med New York Islanders i Barclays Center.

A
R

K
IV

BI
LD

Familjen Bodin gjorde en minnesvärd resa.

     På kvällen åkte vi till Brooklyn för att se NHL
ishockey. Matchen spelades mellan New York Islan-
ders och Columbus Blue Jackets. Det var en fantas-
tisk upplevelse, med de klassiska bråken mellan
lagen. Det som slog mig mest var att hemmalaget
presenterades med namn och position, medan mot-
ståndarnas namn bara nämndes när de gjorde mål.
     Nästa dag var det dags att åka hem. Resan gav
oss många fina minnen, men det där med att köa
har jag fått nog av på ett tag!           av Ulla Bodin

Undromsprodukten Joel Ölund når högst i en av många matchdueller i samband med Altins Cup.

Undroms IF åkte ut i kvarten i egna cupen
Undroms eget fotbollslag har dock inlett årets seriespel på ett mycket övertygande sätt

ördagen den 19:e april avgjordes årets upplaga av Altins Cup på Nipvallen i Sollefteå. Grupp-
spelet gick förhållandevis bra för arrangörsföreningen Undroms IF. Laget inledde turnerings-
spelet med en vinst mot Forsmo, med siffrorna 4-1, och fortsatte därefter med en vinst mot

Bjärtrå med 4-0. Avslutningsvis blev det en förlust mot Frånö med 1-4. Resultaten räckte till kvarts-
finalspel, där man dock tyvärr åkte på en förlust mot Skorped med 1-2. I finalen möttes Skorped
och Frånö, där Frånö lyckades vinna efter straffdrama och upprepade därmed fjolårets cupseger.
     Undroms IF:s A-lag har annars inlett seriespelet med tre segrar och en oavgjord! Laget valde ju
i fjol att bli kvar i femman, trots att man blev erbjuden en friplats i division fyra, eftersom man vill gå
upp av egen kraft. Det är bara att önska lycka till med den målsättningen!             av Rolf Ronestjärna
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Berth Edin

I detta nummer av Botebladet möter vi Berth Edin i Arlom
et är alltid lika givande och intressant att få ta sig an
uppdraget att skriva en Porträttetartikel i varje num-
mer av Botebladet. Speciellt intressant är det när fö-

remålet för intervjun dessutom är en person som man aldrig
har träffat tidigare, trots att man själv har bott i bygden i snart
28 år. Just på det sättet var det att få träffa Berth Edin i Arlom!
     Berth Edin föddes i Eds socken 1938, som yngst i en syskon-
skara bestående av fem barn. Föräldrarna Signe och Albin Edin

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:
- Telefon, diskmaskin och
tändstickor.

Jag blir glad när:
- Det händer något positivt i
världen.

Någon jag gärna vill träffa:
- Elvis Presley. Jag har ju varit
musiker och han har satt sina
spår hos mej.

Sån är jag:
- Jag är en social och utåt-
riktad person.

Mitt älsklingsplagg:
- Jeans och tröja.

Musiken har fått betyda myc-
ket för Arlomsbon Berth Edin

Sitt stora musikintresse fick Berth Edin via modersmjölken.
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Berth och Ulla har ett antal pigga Shetland Sheep Dogs, varav Sussi fick äran att vara med på bild.

hade ett litet jordbruk med några hästar, kor, får, en gris och lite höns. Pappa Albin jobbade som
skogsrättare åt Skogsvårdsstyrelsen och på vintern jobbade han som virkesmätare. Mamma Signe
var hemma och tog hand om gården och barnen.
     Det fanns alltid något att hjälpa till med hemma på gården för syskonen. Att bära in ved och vat-
ten hörde givetvis till vardagssysslorna. Även djuren behövde skötas om och vattnas varje dag. ”Det
fanns alltid nåt att göra, till skillnad mot för dagens ungdomar, som ofta säger att dom inte har
nåt att göra!”, spetsar Berth till det. När de, till äventyrs, hade lite fritid, så spelade de fotboll och
fiskade och badade (på säkert vatten) i älven. På vintern kom det för det mesta att handla om skidåk-
ning. I föreningshuset i Sand brukade man visa film och det anordnades även danser där. Under ton-
åren var Berth med i SSU. ”Man var med, för det fanns inget annat att engagera sej i”, minns han.
     De första sex skolåren tillbringade Berth på Öns skola. Han hade fyra kilometer till skolan och
antingen promenerade eller åkte han skidor dit, beroende på årstid. Efter grundskolan gick han på
läroverket i Sollefteå, där han tog realen efter fyra år. Sin militärtjänst, som han gjorde i Boden,
tycker han var väldigt nyttig. ”Jag hoppas faktiskt att den allmänna värnplikten återinförs. Vi fick
lära oss vad ett nej innebär och man lärde sej att det finns vissa gränser”, resonerar Berth. Efter
lumpen började Berth jobba hos Hägglund och Söner. Från mitten av 80-talet, fram till pensionen
2005, var Berth anställd av NBV, där han organiserade och körde studiecirklar.
     Berth berättar att han under hela sitt liv har haft ett stort musikintresse och att han redan i mam-
man mage påverkades av musiken. Hans pappa spelade nämligen durspel och via denne och sin sto-
rebrors dragspel kom han med tiden att introduceras i musikens underbara värld. I 10-12-årsåldern
kunde han glädja sig åt sitt första egna dragspel och hans fortsatta liv skulle till stor del komma att
präglas av musiken. Den artist och musiker som präglat Berths musikaliska intresse och inriktning
mest, är tveklöst Elvis Presley och hans uppdykande på scenen i mitten av 1950-talet. ”Innan hand-
lade det bara om Kostervalsen, men när Elvis dök upp så kom det istället att handla om rock. Det
var musik för ungdomar!”, konstaterar Berth med drömmande blick. I den vevan startade Berth grup-
pen Berth Edins orkester, som kom att spela 50-talsrock. Orkestern turnerade under många år i
Ångermanland, Jämtland och Västerbotten och många dansställen besöktes, bl a spelade man vid
ett tillfälle på IOGT-lokalen i Undrom någon gång i slutet av 50-talet. Gruppen kom att spela ihop
till i början av 80-talet. ”Turnerandet gav en glädje och energi. Som soloartist blev det betydligt
svårare, för man kunde inte skylla på nån annan än sej själv”, konstaterar Berth och ler. För efter
det att gruppen hade upplösts fortsatte Berth som soloartist och har under åren, fram till för fem år

forts. nästa sida
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Att lösa korsord har på senare år blivit en avkopplande fritidssysselsättning för Berth Edin.

sedan, spelat sporadiskt på olika ålderdoms-
hem, sjukhus etc. Under åren har det t ex blivit
många spelningar på Vallänge särskilt boen-
de i Grillom.”Musiken har gjort så att jag
har kunnat glädja många människor under
åren och det har verkligen känts bra”, sum-
merar Berth sin musikaliska karriär.
     Under ett antal år har Berth haft olika för-
troendeuppdrag inom IOGT, både på lokal-
och distriktsnivå och han har även varit en-
gagerad inom Länsnykterhetsförbundet. Se-
dan sex år tillbaka sitter han som ordförande
i föreningen Fosterlands Vän i Ramsele, som
äger medborgarhuset Faxen, ett uppdrag som
bl a handlar om att finansiera verksamheten
och att få den att fungera.
     I sin krafts dagar tyckte Berth om att snickra
och efter att ha lagt musiken på hyllan ägnar
han sig åt betydligt stillsammare fritidssys-
selsättningar, såsom t ex att lösa korsord och
att via TV:n få utlopp för sitt stora idrottsin-
tresse (framförallt friidrott, skidor och skid-
skytte).
     Sedan 1981 är Berth och Kramforstösen Ulla
Sohlin ett par, efter att första gången ha stött ihop bland hyllorna i f d Jeanssons järnaffär (idag
Fresk) i Sollefteå. Berth kan idag glädja sig åt restaurangägande dottern Maria, från ett tidigare
förhållande, och via henne de tre barnbarnen. Dessutom har han, tack vare förhållandet med Ulla,
ett bonusbarn och två bonusbarnbarn.
     Hösten 1999 köpte Berth och Ulla huset i Arlom för att ha det som sommarstuga. Väl på plats triv-
des de båda så bra med lantlivet att de 2004 bestämde sig för att flytta till Boteå för gott, ett beslut
som de inte har behövt att ångra. ”Vi har jättetrevliga grannar och det är också väldigt trevligt folk
i bygden”, inflikar Ulla och Berth nickar instämmande.                                            av Rolf Ronestjärna

Berth Edin inspirerades musikaliskt av Elvis Presley.
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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

Från och med detta nummer av Botebladet sker utdelningen inom Boteå via lokalt ombud.
Tills vidare, och som tidigare, får Björkå, Björksjön och Para tidningen via Postverket. Om
Du, eller någon Du känner, mot all förmodan inte skulle fått detta nummer, så ombeds Du
ringa 073-829 59 09 och meddela detta.

 

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 Boteåparla-
mentets hemsida på www.botea.se. Just nu annonseras några hus ut!
Kontaktpersoner: Lennart Johansson, 0620-321 82, Laila Lindholm,
602 48, Ingrid Viking, 600 16 & Gun Åslund, 076-268 21 20.

 

 

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 180 kr/år (inklusive por-
to), få tidningen skickad dit Du vill!

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

Boteåparlamentets Bankgironummer är 5548-6377
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Elisabet Lassen, Kramforspolisen Bengt Forsell, Lars Blomén och lokalpolischef Thomas Nyberg.

Boteå Byavakt inbjöd kommunal-
rådet Elisabet Lassen till samtal
Samtalsmöte mellan byavakterna i Ådalen, polisen och kommunrepresentanter från Sollefteå och Kramfors

nsdagen den 25:e maj inbjöd Boteå Byavakt till ett samtalsmöte i Sunnersta Folkets Hus.
På plats fanns även representanter från byavakterna i Bjärtrå, Klockestrand, Lunde och li-
kaså två representanter från ordningsmakten. Utöver detta hade dessutom representanter

från både Kramfors och Sollefteå kommun bjudits in, varav den sistnämnda representerades av kom-
munalrådet Elisabet Lassen.
     Samtliga byavakter i området kämpar idag med ekonomin och tankar har väckts om det skulle
vara möjligt att starta ett projekt tillsammans med polisen och respektive kommun. Både polisen
och Elisabet Lassen ställde sig positiva till detta, förutsatt att det är genomförbart. Om inte, så
öppnade Lassen även för möjligheten att framledes kunna ställa upp med en leasingbil åt Boteå Bya-
vakt. Botebladet lär få anledning att återkomma i ämnet.                                         av Rolf Ronestjärna
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Polisen fanns på plats för att bl a påvisa vikten av det arbete som Ådalens byavakter utför.
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Fotbollslagets tränare, Mahdi Fahimi, fick ta emot penninggåvan av Stig Ericsson från PRO.

Nystartade Hero Gålsjö IF fick
ta emot penninggåva från PRO
Till en början kommer fotbollslaget att spela sina hemmamatcher på Bohedsvallen

om tidigare har rapporterats i Botebladet, finns det ett stort idrottsintresse bland de asylsökande
på asylboendet i Gålsjöbruk. Under vintern har en grupp intresserade regelbundet åkt till Sol-
lefteå och tränat/spelat inomhusfotboll. Under våren bildade man ett fotbollslag, Hero Gålsjö

IF, och anmälde sig till seriespel i division 6. Lagets första hemmamatch spelades den 23:e maj på
Bohedsvallen i Undrom. Hugo Wennberg, ordförande i föreningen, berättar att gräsplanen på Gålsjö
ännu inte är i spelbart skick och att Undroms IF därför har haft vänligheten att låna ut sin hemmaplan.
     På plats fanns också representanter från PRO-distriktet i Ångermanland för att till laget överlämna
en penninggåva på 7 000 kr, som är en del av en insamling som gjorts av PRO-distriktet och som har
samlats in just med tanke på asylsökande i regionen och kanske speciellt då ensamkommande barn.
     Hemmamatchpremiären blev en ganska svängig tillställning, där Gålsjö gick till pausvila med
1-0, medan gästande Kramfors 4 (Bjärtrå IS) både lyckades kvittera och göra ett segermål i andra
halvlek. Matchens största behållning var dock kanske den mycket högljudda och engagerade hemma-
publiken, som verkligen eldade på sitt lag.                                                              av Rolf Ronestjärna
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Sällan eller aldrig har väl Bohedsvallen tidigare upplevt ett sådant engagemang från publiken.
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Att få sina gymnastikelever att tänja på sina gränser ger Tommy Ledin tillfredsställelse.

Tommy Ledin i Lännäs utsågs
till årets ledare
En stor del av fritiden ägnar han åt gymnastik

ommy Ledin har blivit vald till Årets aktivitets-
ledare 2015 av Gymnastikförbundet Mitt. Det-
ta innebär att Tommy har blivit utsedd till den

bäste ledaren inom gymnastik i Jämtland och Väster-
norrland.
     Tommy berättar att han började intressera sig för
gymnastik 2005 då dottern Rebecka, vid den tiden nio
år gammal, började i en barngrupp. Tre år senare sök-
te Sollefteågymnasterna nya ledare och Tommy anmäl-
de sig. Efter en kurs i gymnastikens grunder och ledar-
skap kunde han ta sig an den första gruppen.
     Sedan dess har han vidareutbildat sig via ytter-
ligare fyra kurser; bl a en trampettkurs och en tamb-
lingkurs (tambling är en stor och lång matta som ger
golvet extra studs). Han leder idag tre grupper: En
vuxengrupp, med 14 deltagare i åldrarna 25 år och uppåt, en grupp med 15 killar i åldrarna 9-19
år och slutligen Spectra, en grupp med 16 tjejer i åldrarna 13-17 år. Detta innebär 10-12 tränings-
timmar i veckan för honom. Utöver detta tillkommer träningsläger och tävlingar.
     När det gäller gymnastik är det inte så stor skillnad mellan killar och tjejer, men killarna vill gär-
na träna mer hopp. Vuxengruppen kan i början vara lite tveksam till en ny övning, men så fort en
person har prövat, så hänger de andra på.
     Tommy har blivit en inbiten fantast. ”Det är så otroligt fantastiskt att se när gymnasterna kla-
rar något som dom kämpat och slitit för länge. Dom lyser som stjärnor i natten!” När jag frågar
Tommy om han inte själv har testat hopp, skruvar och volter, säger han att han är för feg och för
stel. Trots det lyckas han ändå få gymnasterna att prova på sådant som de inte trodde var möjligt!
                                                                                                                                    av Ulla Bodin
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Kristina Strand, som har haft sitt loppis i Arlom i ca tio år, driver ett av loppisarna i Boteå.

Boteå är något av ett loppisens Mecka
En speciell loppisdag anordnas i sommar

förra numret av Botebladet aviserades det
om ett loppisspecial i det kommande numret.
Orsaken till detta var vetskapen om att det

här och var i bygden, via skyltar vid vägen, ofta
brukar annonseras om att ett loppis äger rum.
     Vid en närmare granskning visade det sig att
det just nu verkar finnas fyra loppisar i närom-
rådet. I fjol fanns det ytterligare tre och säkert kan
det komma att poppa upp ytterligare någon i som-
mar.
     Loppiset som Kristina Strand driver finns på
adressen Arlom 123. Marie Holmsten och Chris-
ter Nordiengs loppis hittas på adressen  Sunners-
ta 216. Karl-Anders Norman och dennes sam-
bos loppis håller till på adressen Subbersta 125.
K G Långbergs loppis besöks på adressen Of-
fer 507.
     Samtliga loppisar, förutom K G Långbergs
loppis i Offer (som har öppet varje lördag året
runt och alla dagar under juli), kommer i sommar
att annonsera sina öppettider via skylt vid vägen.
Håll även gärna utkik efter affischer på anslags-
tavlan vid Direkten och annonsering på bygdens
hemsida www.botea.se samt på Facebook.
     Lördagen den 18 juni kl 11-15 anordnas Loppis-
dagen i Boteå, då det är tänkt att samtliga loppisar
har öppet. Passa då gärna på att fynda i samband
med en loppisrunda!                 av Rolf Ronestjärna
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Karl-Anders Norman håller till i Subbersta.

K G Långberg i Offer tar även emot järnskrot.

FO
TO

: R
O

LF
 R

O
N

ES
TJ

Ä
R

N
A

Christer Nordieng och Marie Holmsten i Sunnersta.
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Stämningen var god när Holmsten Trio åter arrangerade en cafékväll i Sunnersta Folkets Hus.

Holmsten Trios cafékväll  lockade
många till Sunnersta Folkets Hus

Cafékvällarna borgar för god underhållning
nder de drygt fyra år som Holmsten Trio
(inledningsvis under namnet Holmsten
Band) har funnits, så har man skämt bort

Boteåborna med ett antal högklassiga arrangemang,
oftast tillsammans med olika gästartister i samband
med olika cafékvällar i Sunnersta Folkets Hus.
    Söndagen den 10:e april anordnade bandet yt-
terligare en av sina uppskattade cafékvällar, även
denna gång till förmån för Blå Bandet. Gästartis-
ter för kvällen var den skönsjungande sångerskan
Johanna Öström, artisten Klas Norberg (som
snart torde hitta till Boteå med förbundna ögon),
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Jenny Öström bjöd på smäktande toner.
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Kvällens artister under en välbehövlig paus.

Anders Högström jazzade loss ordentligt.



Satsningen på nya köksluckor i Sunnersta Folkets Hus var välbehövlig och efterlängtad.

Nya köksluckor har monterats i Sun-
nersta Folkets Hus
Även en ny serveringsvagn har köpts in

öket i Sunnersta Folkets Hus har fått ett
rejält lyft efter det att nya köksluckor sat-
tes in. De förra hade varit i tjänst under

många år och hade sedan länge sett sina bästa dagar.
Inom en snar framtid kommer även bänkskivorna
att bytas ut. Även en ny serveringsvagn har inför-
skaffats, snickrad av Carl-Göran Hansson på Offers
snickeri.                                 av Rolf Ronestjärna
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Anders Högström och Per-Arne Stockenberg. Kvällens gäster förenar sig i vacker triosång.

och entertainern Anders Högström. Bandet var för kvällen dessutom förstärkt av Patrik Grund-
ström på bas. De 80-talet åhörarna, som till största del verkade komma från andra orter, fick ta del
utav ett mycket omväxlande program, med både soloframträdanden och sång i olika konstellationer.
Någonstans mitt i showen gjordes även paus för fika.                                           av Rolf Ronestjärna
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Den nya serveringsvagnen blev ett rejält lyft.
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En strid ström av lystna kakfrossare fick möjlighet att avnjuta de läckerheter som hade dukats upp.

Kakfrossan i Sunnersta Folkets
Hus frestade med dignande bord

Kakfrossan är en uppskattad tradition
ördagen den 2:a april hölls Boteåparla-
mentets årliga Kakfrossa i Sunnersta Fol-
kets Hus. Själva huvudtanken med arran-

gemanget har, alltsedan Kristina Strand och Ma-
ria Johansson i Boteå Utvecklingsgrupp drog
igång det hela 2008, varit att främja gemenskapen
i byn. Likaså har det varit tänkt att få vara ett till-
fälle där byborna och de nyinflyttade i bygden
ska få möjlighet att bekanta sig med varandra.
Årets frossa lockade ett 20-tal bagare och sam-
lade samtidigt in sammanlagt 1 664 kr till Barn-
cancerfonden.                        av Rolf Ronestjärna
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Boteåparlamentets årliga Kakfrossa i Sunnersta Folkets Hus har för vana att locka alla åldrar.
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Kakfrossan inbjöd även till trevlig samvaro.
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Lova Ekström Fahlén och Karin Sellgren bakade båda hem segern i Boteås allra första tårtmästerskap.

Smakfull premiär för Boteå-
mästerskapet i tårtbakning
Tårtmästerskapet i Botatonhuset fick sannerligen något av en smakstart

å Kristi Himmelsfärdsdag anordnade Boteå Event en tårttävling som hölls i Botatonhuset.
Sammanlagt 17 eminenta bidrag, i både en barn- och vuxenkategori, fanns att både beundra
och avsmaka. Dagens jury bestod av Jeanette Westlund, Micael Tomasson och Robert Ek-

ström. Dessa tre hade det hedersvärda uppdraget att utse Boteås bäste tårtbagare, genom att studera
utseende och smaka av alla sjutton tårtorna! Publiken fick också vara med på ett hörn genom att rös-
ta på vilken tårta som den gillade bäst.
     Efter mycket tårtätande utsåg juryn slutligen Lova Ekström Fahlén som vinnare i barnkategorin
och Karin Sellgren som vinnare i vuxenkategorin. Dessa belönades bl a med ett ståtligt förkläde med
texten: Boteås Bästa Tårtbagare. Publikens pris gick, hör och häpna, till undertecknad! Detta var en
trevlig dag och den gav byborna en möjlighet att träffas. Det var ett bra arrangemang som jag, och sä-
kerligen fler, hoppas på ska återkomma och bli en ny tradition.                               av Cecilia Sundström
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Kalorierna stortrivdes på tårttävlingen.
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Juryn gavs tillfälle att rejält smörja kråset.
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Informationsmötet på Markusgården i Näsåker samlade intresserade från när och fjärran.

Informationsmöte om nya LEADER
hölls på Markusgården i Näsåker
Projektpengar finns idag att söka för både företag och föreningar i Boteå

en 6:e april hölls ett regionalt informationsmöte på Markusgården i Näsåker gällande den
nya upplagan av Leader i regionen, som sedan drygt ett år tillbaka arbetar med landsbygds-
utveckling. Även folk från Länsstyrelsen fanns på plats för att informera om de projektbidrag

som finns att söka för både företag och föreningar. Från Boteå närvarade representanter för Boteå-
parlamentet, Boteå-Styrnäs LRF och Boteå Skoterklubb.
     Leader är en metod för utveckling av landsbygden inom EU och begreppet är en fransk förkortning
som ungefär betyder ”samordnande aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygd”. Med ut-
gångspunkt från lokala förutsättningar och lokala initiativ har Leader stöttat utveckling av nyska-
pande metoder för utveckling och förnyelse. Leaderarbetet sker i ett trepartnerskap, där den offent-
liga sektorn, ideella sektorn och den privata sektorn tillsammans beslutar om och genomför projekt.
Leader är något av en experimentverkstad, där de boende på landsbygden själva uppmuntras till
möjligheten att genomföra de satsningar som de anser viktiga för sin bygd. Leader har funnits i
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Jim Bruylandt från Länsstyrelsen informerade om de olika projektstöd som finns att söka.
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Jane Fahlén, Karin Sellgren och Gun Åslund representerade Boteå tillsammans med artikelförfattaren.
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Sverige under tre av EU:s verksamhetsperioder, som löper sex
år i taget, varav den sista, som ingick i Sveriges landsbygdspro-
gram, avslutades 2013. Under den verksamhetsperioden, när-
mare bestämt under 2010, genomförde Boteåparlamentet en
förstudie för att undersöka möjligheten att kunna vaska fram,
starta och driva ett utvecklingsprojekt, som skulle kunna gagna
bygden. Själva processen, för att ta fram och kunna genomföra
ett hållbart projekt, går det att läsa om i Botebladets samtliga
nummer från 2010 på bygdens hemsida www.botea.se. Likaså
går det även där att läsa slutrapporten för förstudien.
     2014 startade en ny Leaderperiod, som avslutas 2020, och
nystartade Leader Höga Kusten består av kommunerna Härnö-
sand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Det finns även
en lokal leadergrupp i Sollefteå, där bl a Undromsbon Karin
Sellgren sitter med i styrelsen.
     Tanken är att man, under EU:s programperiod 2014-2020,
ska arbeta med lokalt ledd utveckling genom just Leaderme-
toden. Inriktning, strategi och på vilket sätt man kommer arbe-
ta styrs av EU:s regelverk och av Jordbruksverket, vilket är den myndighet som man lyder under.
Genom landsbygdsutveckling, i mer eller mindre omfattande projekt, ska Leader Höga Kusten
arbeta för att uppnå två övergripande målsättningar med tillhörande konkretiseringar:
1.) En breddad arbetsmarknad som skapas genom kreativitet och nytänkande
• Förbättrat entreprenörsklimat   • Bättre förutsättningar för entreprenörskap inom besöksnäring
och övrigt näringsliv   • Stärkt entreprenörskap hos unga   • Nya samverkansformer mellan företag
• Ökat entreprenörskap och företagande kopplat till ny teknik
2.) Attraktiva boende- och besöksmiljöer som skapas genom lokal utveckling där man tar
tillvara områdets styrkor och välkomnar nytänkande och nya former av samverkan
• Ökad bredbandsutbyggnad och nya sätt att använda ny teknik för att skapa attraktiva boende- och
besöksmiljöer   • Ökad delaktighet och inkludering  i lokalsamhället   • Ett innovativt föreningsliv
som arbetar med nya frågor på nya sätt   • Nya organisationsformer
     Det finns med andra ord pengar att söka för lämpliga projekt i Boteå. Hör därför gärna av Dig
till Boteåparlamentet om Du har någon idé eller något förslag!                            av Rolf Ronestjärna



30

Lars Blomén, med sin brandvagn, fanns på plats för att övervaka Valborgsmässoelden i Björkå.

Vårväder när Björkå Samhällsförening
anordnade Valborgsmässofirande
Traditionsenligt firande ägde rum på Rixdan

jörkå Samhällsförenings årliga Valborgs-
mässofirande på Rixdan i Björkå är en
mångårig och mycket uppskattad tradi-

tion. Sedan 1989 har firandet inletts med ett sång-
uppträdande. Fram till 2008 var det Filadelfiaför-
samlingen som ansvarade för sången och därefter
har familjen Ronestjärna stått för det musikaliska
inslaget.
     Årets firande inramades av ett härligt vårväder
och som vanligt innehöll arrangemanget, utöver
braständningen, fika- och hamburgerförsäljning
och lotteri.                               av Rolf Ronestjärna
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Ragnar Jonsson lyckades att vinna fruktkorgen.
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Några ur den idogt arbetande arrangörsstaben.

Korv och hamburgare fanns för den hungrige.
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 Framtidssäkra ditt hus
Anslut dig till stadsnätet!

Sollefteå stadsnät kommer under 2017 att gräva ett stomnät mellan Vallänge och
Undrom via Offer och Kalknäs. Vi kommer under kommande år att erbjuda anslutning

till villor och företag i området, under förutsättning att nog många ansluter sig.

 Anmälan görs på stadsnätets hemsida
www.sollefteastadsnat.se

senast 15 juni 2016
En intresseanmälan är inte bindande

 FRÅGOR?
Kontakta Sollefteå stadsnät

Tel:
0620-682830

E-post:
stadsnat@solleftea.se



GRRR!!!

32

Av Rolf Ronestjärna, Undrom

Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

I samband med Valborgsmässofirandet på Rixdan i Björkå dyker det
plötsligt upp en mörk skepnad ur skogsbrynet. När skepnaden kommer
närmare så visar det sig vara byns minst glade invånare. Han fullkomligt
osar av missriktad missbelåtenhet och verkar inte ha någon lust att
stanna upp för en pratstund. Genom lite finurlighet får jag dock
honom att bromsa in. BB: Det är inte så att jag får bjuda Gubben
på en korv? AG: Nej, tack, jag har just precis ätit, men en ham-
burgare skulle däremot sitta bra. BB: Det var knappt att jag kän-
de igen Gubben. Har han börjat extraknäcka som sotare, eller!? AG: Nu ska han inte göra sej lus-
tig över en gammal mans olycka, det borde väl han veta om någon! BB: Jag ber så mycket om ur-
säkt! Men det är inte utan att man undrar vad Gubben kan ha råkat ut för. Han är ju fullständigt svart
från topp till tå. AG: Råkat ut för! Jag har blivit utsatt för ett regelrätt attentat! Jag skulle inte bli
förvånad om det är IS som ligger bakom det hela. BB: Men, vad är det då som har hänt? AG: Jo,
här kommer man, i allsköns ro och för första gången på många, många år, för att njuta av skönsång
och värma sej vid brasan. Och vad händer!? BB: Ja, vad händer!? AG: Jo, det ska jag berätta för
honom! Gnissel och oljud är vad man tvingas lyssna till och sen kommer det värsta... BB: Jaaa...
AG: Sen är det nån fjösans marodör, eller snarare terrorist, som med vett och vilja har lagt ut en
massa slangar vid brasan. BB: OK... AG: Behöver jag säga mer!? BB: Jag tror jag förstår...brände
han sej allvarligt eller gick det bra? AG: Gick bra!? Jag tror visst att det börjar bli dags för söta re-
daktörn att beställa tid hos optikern! Och vad tror han Gumman kommer att säga när jag kommer
hem med det lilla som är kvar av bröllopskostymen!? Hon blir då inte att leka med, det kan jag sä-
ga! BB: Varsågod, här är hamburgaren! Vill han ha ketchup och senap på den? AG: Nej, tack!
Aaaaaj!!! BB: Oj då, vad händer!? AG: Salbotas, jag blände mejl på tlungan! Val hal jag ljott föl
ont föl att föltjäna dettla!? BB: Jag ber så väldans mycket om ursäkt! Jag är minst lika förvånad
och förfärad över detta som Gubben. Hur kunde det ske!? AG: Jag behövel vattlen genlast! Val
finnsl detl vattlen? BB: Där borta vid brandvagnen! Kom, så springer vi bort dit direkt!
Gubben rusar genast bort till brandvagnen och plockar upp slangen, med munstycket i ena ändan,
som han stoppar i munnen. Och innan den ansvarige för brandvagnen hinner hejda honom, så sätter
han på vattnet. Vattentrycket är givetvis alldeles för starkt och Gubben slungas handlöst in i en glöd-
hög. AG: Aaaaaaaj!!! Sabotaaaaage! Det är sista gången jag sätter min fot här...i glödhögen alltså!
Inom loppet av en sekund är Gubben uppe ur glödhögen och förvinner muttrande bort längs vägen.

 
 VID DEN
ALLRA SISTA

KONTROLLEN...

 
 VILL DET

TILL ATT MAN
FÅR GODKÄNT!!!
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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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Unikt tillfälle att delta i en akvarellkurs i
Häggbränna/Björkåbruk som leds av

konstnären Björn Krestesen i  personlig miljö.
Tid: 4/7–8/7 med kvällsintroduktion 3/7

Lunch och fika varje dag samt en
avslutningsmiddag ingår, med

spamöjlighet i en japansk zenträdgård.
Vi arbetar ute och inomhus. Du får en ständig
möjlighet till coaching i teknik och professio-

nella iakttagelser av ditt bildutövande.
Gemensam genomgång av arbetet varje dag.

Pris 3 800 kr. Max 10 deltagare.
 Sista anmälningsdag 12/6.

För info och anmälan: 070-675 73 33
eller Krestesen@gmail.com

Eventuell logi se www.solberg.in

I

Biblioteket har sommarstängt den
15/6-15/8. Ring Pia Hedberg på

0620-320 44 om Du vill låna under den perioden.
Svarar hon inte, så tala in ett meddelande på
telesvaret, så ringer hon upp. Sista lånedag är

alltså tisdagen den 14/6 kl 14-19
Ev blir det en författarkväll i Para Hembygdsgård
under sommaren. Se annons botea.se + tidningen

 

Björkå kontor
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Öppettider för
Björkå Jaktskyttebana

Augusti: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 &
29 + September: 1
Banan har öppet från kl 18
Vid frågor om banan, ring Roger
Hellström 0620/321 22

 Nya böcker i hyllorna! Dessutom stort bokloppis!

I

I

II

 

Lördagen den
18 juni kl 11-15

 

Välkommen att besöka Boteås
loppisar på Loppisdagen!

Kvällsmatch Bohedsvallen
Lördagen den 11 juni kl 20
Undroms IF-Wäija/Dynäs

Serveringstält öppet från kl 17
Kvällens musikaliska underhållning:

Holmsten Trio
Inträde vuxen: 100 kr - 16-19 år: 50 kr

VÄLKOMMEN!

I

I

I

I

IBoteåmästerskapen i Kubb
Bohedskubben avgörs

lördagen den 16 juli på Bohedsvallen
Info kommer på www.laget.se/undromalag

I

I

I

I

I

I

Ta vara på möjligheten att annonsera
gratis på Boteås hemsida www.botea.se

Du når hela bygden oavsett annonsens typ och innehåll!I

I  

I

HJÄLP ERBJUDS
Vill du ha hjälp med fönster-
putsning i sommar? Kontakta

Malin Flodström, 073-059 79 29.

I

I I

I

 

II

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

 

 

 

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

med vitt sken framåt och rött sken bakåt.

Stöd brottsbekämpningen genom att bli medlem i föreningen!
Medlemsavgiften 250 kr betalas in på bankgiro 719-4632

Kom ihåg att ange avsändare!

 

  

I

I

DEN PLANERADE FIBERSATSNINGEN I BOTEÅ
Kom ihåg att skriva upp Dig på intresselistan på www.sollefteastadsnat.se under fliken ”Anslut dig”!
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PROGRAM FÖR SOMMAREN 2016
ÅNGERMANLANDSGÅRDEN I PARA

Öppet nedanstående dagar kl 11-16. 9-17 juli öppet alla dagar.
9 juni Städdag. Samling kl 10

Midsommarhelgen stängt
2-3 juli Utställning. Ej bestämd
2 juli Björksjösvängen spelar kl 13
3 juli Gudstjänst kl 14
9-17 juli Konstutställning i ladan. Servering alla dagar
9 juli Vernissage
13 juli Grillkväll kl 18. Kostnad 50 kr. Nostalgigubbs
16 juli Kent Sundberg kl 13
23-24 juli Utställning och underhållning ej klart
29-30 juli Spelmansstämma. Se annons om öppettider
31 juli Öppet som vanligt
6-7 aug Lördag. Hembygdens dag. Vi bjuder på kaffe

& bakelse. Hantverksvisning. Måndagsmålarna
6 augusti Christers Trio kl 13
13-14 aug Tårtkalas bägge dagarna + Måndagsmålarna
13 augusti Ronnie Sahlén kl 13. Helgmålsbön kl 16

Med anledning av Sveriges Hembygdsförbunds 100-årsjubileum
kommer det att vara ytterligare aktiviteter under senare delen
av augusti. Bl a Holmsten Trio lördagen den 28 augusti. Berät-
tarkvällen blir i år en berättardag och den är också planerad till
den 28 augusti.
När jubileumsbudkaveln kommer omkring den 18 augusti är
det även planerat något extra. Dessutom tunnbrödsbakning, olika
utställningar t ex konst, foto och lin. Även utställning över Sånga
Mo och utgrävningarna av gravhögarna vid älven. Vi planerar
också underhållning varje helg. För mer detaljerat program, se
affischer, annonser (under arrangemangstips) och Boteås hem-
sida (www.botea.se). Kolla även på Facebook.

                - VÄLKOMNA -

Kulturföreningen Botaton
i samarbete med

Undroms IF presenterar:
Ulrika Ölund, från Undrom till Nashville

Samtalskväll med musikinslag
Intervjuare Anders Högström (bl a

artistbokare Skulefestivalen)
När: Tisdagen den 12/7 kl 19

Var: Botatonhuset
Entré inkl fika 50 kr

 
 

Välkommen!
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Välkomna till Solberg Inn

B&B i Undrom
Kom och njut av en övernatt-

ning i en ångermanlandsgård från 1800-
talet! 400 kronor/person och natt.

Hemlagad frukost och städning ingår i priset.
I stallet har vi en fin mötes- och

konferenssal till uthyrning.
Ring för info & bokning 070-590 98 47
- Välkomna önskar Ingrid och Tomas -

I

I

I
I

Loppis & Kuriosa Subbersta Undrom
Välkommen till Bagarstugans

Loppis & Kuriosa!
Här finns ett blandat utbud av

retro/antikviteter/kuriosasaker
Kom och fynda!

OBS! Ej kläder, skor och större möbler
Öppettider ring 0612-604 91

I

Boteås
Brandvagn

073-829 59 09

Utdelning
Botebladet
se sidan 19
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Ulla Gudmundson, Skribent och diplomat, tidigare bl a analyschef i UD, minister
vid Nato och Sveriges ambassadör vid Vatikanen

 

å sidorutan till min bil sitter en dekal ”Boteå i mitt hjärta”. Den inköptes för någon
sommar sedan i lanthandeln i Undrom, när jag var där och hälsade på Sigge, min älds-
te kusin, hans fru Inga och deras familj.

     Jag undrar ibland vad mina lokalpatriotiska grannar i Rättvik tänker om denna dekal.
Ser de den som ett landskapsförräderi? Jag hoppas inte det. För man kan ha sitt hjärta
på mer än ett ställe. När jag var liten sade min moster Astrid, uppväxt i Arlom med min
mor Alfhild och en rad syskon: ”Du har dina rötter i Sveriges två vackraste landskap;
Ångermanland och Dalarna.” Och så känns det.
     Det finns förstås fler vackra landskap i Sverige. Men som räven säger till Lille Prinsen
i den franske författaren Antoine Exupérys bok med samma namn: Man ser med hjärtat.
När den lille pojken tämjt räven, var de den enda pojken och den enda räven för varandra,
fast åtminstone räven var en helt vanlig räv. Ångermanland och Dalarna är mina landskap,
Boteå och Rättvik mina socknar.
     Det var en prestation av min mor att hålla Boteå levande hos sina barn, inser jag nu,
för dalasläkter kan vara dominanta. De sluter ingifta i sin breda famn, men är inte alltid
så intresserade av var de kommer ifrån. Jag har många barndomsminnen från min fars by
Stumsnäs och mina farföräldrars gård. Vi kliade grisen på ryggen med långborste, kalvarna
slickade våra fingrar och när den fjära katten Tyra någon gång lade sig i ens knä var det
en högtidsstund. Men när vi skulle till Ångermanland, alltid i augusti, lagom till surström-
mingen och mormors födelsedag, då var jag full av förväntan. Jag minns känslan när vi
äntligen var framme, när vår bil svängde av och rullade upp på gården till det vackra vita
huset och mormor själv stultade ut på bron, krum i ryggen och med hörlur. Och den abso-
luta höjdaren bland mina barndomsminnen är när vi kusiner hoppade i höet där. När skul-
len var nästan full, fick man klättra upp på stocken under taket och hoppa från den. Sam-
ma stock hade min mor hoppat från när hon var liten flicka.
     I mitt kök hänger nu amerikaklockan som moster Astrid testamenterade till mig. I sto-
ra rummet står två av det dussin östervålastolar som stod runt salsbordet i Arlom. På bor-
det bredvid står ett foto av min mor som treåring, i finaste klänningen med bred brodyr
på krage, linning och ärmar. Hon sitter på en av stolarna.
   ”Jag gillar folk som kommer någonstans ifrån”, sa en belgare jag mötte på ett tåg mellan
Bryssel och Paris.  Och han har rätt.  Under trettio år på UD har jag bara haft glädje av
att komma någonstans ifrån. Varje möte jag varit på i Salviusrummet, uppkallat efter
Johan Adler Salvius, svensk 1600-talsdiplomat med ångermanländska rötter, har påmint
om bandet till Boteå.
   Och det är mer än rötter, det är rum som jag går ut och in i, som jag besöker och som
jag mentalt kan bjuda in människor jag träffar till. Det ger mänskliga möten
djup, doft och smak. Det är mer än någonsin värt att hålla fast vid i en globa-
liserande tid då världen öppnas allt mer, men också gungar under våra
fötter.


