FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

SIDAN 12

SIDAN 14

SIDAN 16

FOTO: ANNA TÖRNER

Statsministern besökte Sunnersta FH

Intressant ’mycelogiskt’möte ägde rum i Sunnersta. SIDAN 2
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Panikteatern besökte Sunnersta FH

Intressant teatraliskt möte ägde rum i Sunnersta. SIDAN 24

Pia Hedberg, ägare till f d kontoret i
Boteå Bibliotek, beläget i f d kontoret i Björkå, Björkå och ordförande i föreningen
är på gång att flytta, p g a att huset har lagts ut Bibliotekets Vänner, gläds över att
till försäljning. Ny hemadress för biblioteket blir bibliotekets framtida bostadsfråga
övervåningen i Boteå Sockenstuga.
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Intressant musikaliskt möte ägde rum i Sunnersta. SIDAN 8
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Janne Schaffer besökte Sunnersta FH

SIDAN 6

älkommen att ta del av ännu ett fullspäckat nummer av Botebladet, Boteås egen tidning!
Under åren har det gång efter annan
sagts att bygden vilar på tre viktiga ben för
att kunna överleva och för att kunna vara
attraktiv för inflyttning: Skolan, butiken
och äldreboendet.
Det torde inte vara en nyhet för någon
att vår kära och livsnödvändiga butik
under flera år har fört en kamp för sin
överlevnad. Idag är det kanske ännu mer
så än tidigare och oavsett vad som kommer
att hända med butiken i framtiden, så är
nog de allra flesta av oss överens om att
det behövs en butik i bygden.
När skolan stod inför hotet att läggas
ned 2007, så mobiliserade sig bygden tillsammans för att rädda den. Uppdraget lyckades! När likaså Vallänge, för något år
sedan, stod inför ett liknande hot, engagerade sig bygden på samma sätt för att
få behålla den så viktiga funktionen. Även
då blev det ett lyckosamt resultat...
Goda nyheter är dock att hälsotillståndet för de två andra benen är bättre än på
länge, eftersom kommunen just nu satsar
på skolan och förhoppningsvis också kommer att satsa på Vallänge inför framtiden!
Det får vi verkligen vara tacksamma för!
Nästa nummer av Botebladet kommer
ut vecka 9-10 och sträcker sig maj månad
ut. Ha en välsignad vinter och väl mött på
alla de trevliga och intressanta satsningar
som bygden har att erbjuda!
Rolf Ronestjärna, chefredaktör

Detta
nummer är

24
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
Ulla Bodin 0612-603 77
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PRESSTOPP
NÄSTA BOTEBLAD
torsdagen den 23/2 2017
Notera detta datum
i Din planering!
ag tänkte jag skulle berätta om vår familjesemester till ,
Cypern 2015. Vi började i april att planera var vi skulle åka
och tittade på olika möjligheter. Vi kom till slut överens
om Cypern och Pafos vattenland. Allt var fixat; resan, hus,
vakt och djurvakt, när vi dagen innan avresa upptäckte att vi
hade glömt att boka parkering. Panik uppstod och vi började
att ringa runt till alla möjliga långtidsparkeringar i närheten av
Arlanda. Det visade sig vara en svår nöt att knäcka och alla
tänkte: ”Jaha, nu blir det inget!” Men skam den som ger sig.
Jag slog det sista numret på listan, av 23 st, och tänka sig, de
hade två platser kvar, precis vad vi behövde. Vi bokade och
kunde äntligen pusta ut. Äntligen skulle vår resa börja! Klockan
8 startade resan ner mot Arlanda, med killarna i en bil och vi
tjejer i den andra. Vi hade planerat att vi, med god marginal,
skulle vara nere vid 14-tiden. När vi kom ner till Söderhamn
var det dags för en välbehövlig fikapaus. Vad gott det var med
kaffe och en bulle, barnen åt mjukglass. Vi sträckte på benen
och pratade om allt roligt som väntade. Tiden i Söderhamn rusade iväg och plötsligt märkte vi att vi skulle komma att missa
vår parkering och vårt flyg om vi inte skyndade på. Sagt och
gjort, från Söderhamn ner till parkeringen utanför Arlanda
gick fort, kanske för fort =). Vi kom fram till parkeringen med
fyra minuter tillgodo och vi parkerade bilarna och hoppade in
i bussen som skulle ta oss till Arlanda. Jippi, vilken känsla att se
Arlanda växa fram bland motorvägar och höghus!
Incheckning av bagage och oss själva gick smidigt. Fynda
på taxfreebutiken hann vi också med. Flygresan kändes som
en evighet, men gick över förväntan. Väl framme på Larnacas
flygplats fick vi vårt bagage och vi satte oss i bussen som skulle ta oss till vårt hotell och en efterlängtad säng.
Första dagen var det bara poolhäng och goda drinkar för
hela slanten. Cyperns motsvarighet till vårt Rix FM var en storfavorit, då det är mycket bra musik som spelas där. Alla var
nöjda och vi hade det varmt och skönt. Dagarna flöt på med
både vattenrutschkanor, god mat, bra musik och härliga kvällspromenader längs stranden. Vi åkte även kvällstid in till Pafos
centrum och shoppade och såg på olika evenemang i hamnen.
Vissa i familjen passade på att åka limousine, medan vi andra
åkte buss. Vi såg många fina bilar, bl a en Lamborghini. En dag
tog vi den lokala bussen till en marknad i Limassol. Vilken upplevelse! Grönsaker, frukt, textilier och hantverk i massor. Vi
gjorde även ett besök på Kings Avenue Mall Jumbo. Vilket ställe! Där fanns allt, och då menar jag ALLT, under samma tak.
Att ta hand om hotellets katter och kattungar ingick i vår dagliga rutin. Vi bjöd dem
på mjölk, vatten, skinka, ost och fisk.
Dagarna flög fram och det var snart
dags att packa och åka hem. Väl hemma
var alla nöjda och glada, dock tyckte vi alla att veckan hade gått alldeles för fort.
Nu får vi se var och när nästa resa blir
av...

Gunilla Johansson, Grillom
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Statsminister Stefan Löfven passade på att inhandla torkad svamp av Filip Westman Törner.

Hantverksmässan i Sunnersta
Folkets Hus fick celebert besök
Betydligt fler utställare jämfört mot i fjol
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ördagen den 5:e november hölls årets traditionsenliga Hantverksmässa i Sunnersta Folkets Hus. Årets mässa samlade totalt 20 utställare, vilket var en avsevärd ökning
mot i fjol. Ingen av utställarna, oavsett hur lite de
lyckades att sälja under dagen, torde ha varit missnöjd över att de bestämde sig för att komma till
Sunnersta. För strax innan stängningsdags anlände
nämligen statsminister Stefan Löfven, med hustrun Ulla och två bastanta livvakter, till lokalen.
Inte helt otippat väckte det oväntade besöket en
Filip Westman Törner sålde egenplockad svamp. viss uppståndelse
av Rolf Ronestjärna

Marlén Häggblad och Kerstin Nordén sålde barnkläder. Klass 6 på Kalknäs skola skötte fikaförsäljningen.
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Just nu är det hektiska tider för Pia Hedberg, ordförande i föreningen Bibliotekets Vänner.

Boteå Bibliotek flyttar från
Björkå till Boteå Sockenstuga
En epok går i graven i samband med försäljningen av det gamla kontoret i Björkå
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oteå Bibliotek, i Björkå Aktivitetshus, invigdes i februari 2010, efter det att kommunstyrelsen i Sollefteå kommun tagit beslutet att lägga ned det dåvarande biblioteket på Kalknäs
skola. Nu tyder det mesta på att bibliotekets varande i lokalerna är ett minne blott. Under
hösten har nämligen Pia Hedberg, ägare till fastigheten och tillika ordförande i föreningen Bibliotekets Vänner, aviserat att hon ämnar att sälja huset. Botebladets bokmal får sig en pratstund med
henne i samband med att en grupp grånade herrar hjälper henne med att bära ut och transportera

De redan billiga loppisböckerna kommer att realiseras ut innan bibliotekets planerade flytt.
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bort de gamla modellerna av Björkå och Holm, som stått placerade i huset under många år. Deras
nya hemvist blir Ångermanlandsgården i Para, där en permanent utställning om Björkå AB blir
klar nästa sommar. ”Jag känner att jag inte orkar med att sköta huset längre och det är därför som
jag vill göra mej av med det”, förklarar Pia. ”Samtidigt känns det ju lite vemodigt, för huset har ju
varit i familjens ägo sedan det byggdes 1928.” Pia berättar vidare att hon, efter en hel del sondering, har lyckats att hitta en plats där biblioteket kan fortsätta med sin fina och viktiga verksamhet.
”Det känns skönt att det problemet har blivit löst och det hela känns även som en jättebra lösning!”, konstaterar hon. Boteå Församlingsråd har nämligen tagit ett beslut att låta biblioteket få
flytta in på övervåningen i Boteå Sockenstuga. Beslutet ska nu bara sanktioneras i kyrkorådet och
det lär visst bara vara en formalitetsfråga. Det blir ett löpande kontrakt som skrivs för ett år i taget.
”Det är väldigt fina lokaler, med tillgång till hiss, och förhoppningsvis kommer även alla böcker att
få plats”, fortsätter Pia.
Sedan mitten av 1990-talet har delar av aktivitetshusets övervåning fungerat som vävstuga.
Församlingsrådet har även erbjudit sig att upplåta utrymme för vävstolarna i källaren på Överlännäs
Församlingshem. Aktivitetshuset har under åren även använts för allehanda sammanträden och
för PRO:s kursverksamhet, som nu flyttar sin verksamhet till Överlännäs Församlingshem. Även
författaraftnar och sång- och musikmöten har hållits i lokalerna. Mellan omkring 2000-2010 fanns
det dessutom ett motionsrum i källarvåningen.
På övervåningen i huset står ett biljardbord som nu är till salu. Den unika utställningen om Boteåbygdens Lottakår kommer också att flyttas till Ångermanlandsgården. Den stora utmaningen
blir dock att flytta alla böcker (ca 4 400 titlar) och bokhyllor till den nya adressen i Undrom, en
flytt som är planerad att äga rum efter trettondagshelgen. Det finns säkert ett stort behov av extra
händer till den. Förhoppningsvis kommer man kunna bli av med en del loppisböcker, som kommer
att realiseras ut, innan dess. Nyöppning och invigning av det nya biblioteket är planerad till tisdagen
den 31:a januari.
Just nu är det ett 15-tal frivilliga Boteåbor som hjälps åt med att hålla biblioteket öppet en dag
i veckan. ”Vi skulle dock behöva bli fler!”, konstaterar Pia avslutningsvis och Botebladet vidarebefordrar gärna detta upprop till sina läsare.
av Rolf Ronestjärna

Lennart Edlund, Karl-Gustav Nordén, Bengt Mohlin och Per O Sjödin flyttade Björkåmodellen.
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Bergvärmeinstallationen på Kalknäs skola är en del i kommunens energieffektivitetstänkande.

Sollefteå kommun har framtidstro när det gäller Kalknäs skola
Kommunens installation av bergvärme på skolan vittnar om att skolan blir kvar
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östen 2007 stod Kalknäs skola inför hotet att läggas ned p g a kommunens prognoser som
visade på sviktande elevantal i framtiden (se Botebladets sommar- och höstnummer 2007
på www.botea.se). Omedelbart drogs ett snabbt och massivt räddningsarbete igång av skolan och en mängd frivilliga Boteåbor och i den vevan startades också Boteå Utvecklingsgrupp (BUG),
med målsättning att rädda kvar skolan i bygden. Bl a lyckades BUG att, via annonser på Blocket,
locka ett antal barnfamiljer att flytta till bygden och inom loppet av bara ett år kom elevantalet på
skolan att öka med närmare 25%.

Stockholmsföretaget Rototek har sammanlagt borrat fem hål i marken på Kalknäs skola.
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Sedan dess har verksamheten på Kalknäs skola tuffat på och elevantalet på skolan har varit förhållandevis konstant. Givetvis har det med åren kanske funnits en viss osäkerhet när det gäller skolans framtid. Därför är givetvis den satsning som Sollefteå kommun, som äger Kalknäs skola, har
gjort nu i höst, mycket glädjande och samtidigt lugnande. Kommunen har nämligen investerat ca
1,2 miljoner i ett nytt värmesystem, vilket man med största sannolikhet inte skulle ha gjort om man
inte trodde på en framtid för skolan. Denna slutsats bekräftas också av Ulf Jonasson, verksamhetschef kontorsservice och fastighet hos kommunen. ”Den bedömning vi gjort är att det kommer att
finnas ett elevunderlag på Kalknäs skola”, konstaterar han nämligen. Den bedömningen grundar
sig på Statistiska Centralbyråns prognos för Boteå, som redovisar positiva siffror för framtiden (50
barn 0-9 år 2025). Beslutet togs av Kommunstyrelsen i samband med budgetberedningen inför 2016
och ligger i linje med målen när det gäller energieffektiviseringar och miljöförbättringar.
Det nya värmesystem, som under hösten har installerats på skolan, är bergvärme. Jan Sköldebjer,
energiansvarig och projektledare på fastighetsbolaget Solatum, berättar att det är Sollefteåföretaget
Olja och Sanitet som har entreprenörskapet och att de, i sin tur, har lejt in Stockholmsföretaget Rototek för själva borrningen. Totalt har det borrats fem hål à 290 meter och tack vare att man har en lutning på hålen, så har man kunnat placera dem närmare varandra än vad man annars hade kunnat göra. Värmepumpen, som är på 60 kW, har dubbla kompressorer och den nya anläggningen ska alltså
ersätta det befintliga värmesystemet som inte var tillräckligt. Det gamla styrsystemet har även datoriserats, vilket Solatum har finansierat, för att optimera driften av värme och ventilation. Den tidigare
jordvärmeanläggningen har dessutom sanerats och lagts i malpåse. Den gamla oljepannan blir dock
kvar som reserv och som ett komplement vid extremt kallt väder och det finns en förhoppning att kunna minska oljeförbrukningen från 5-6 m3/år till 1 m3/år.
En utredning har även gjorts för Vallänge
och Timo Siikaluoma, verkställande direktör
på Solatum, berättar att fastigheten i dagsläget
har ett dräneringsbehov, att ventilationen behöver förbättras och att även energiförbrukningen
behöver effektiviseras. Han berättar vidare att
det nuvarande hyresavtalet med kommunen löper ut 2017 och att Solatum mycket väl kan tänka
sig att satsa på bergvärme på Vallänge, förutsatt att kommunen, i sin tur, är beredd att förlänga avtalet med åtminstone fem år.
av Rolf Ronestjärna Borrningar för bergvärme har ägt rum på skolan.

Kalknäsläraren Stig-Ove Andersson förevisar nöjt den nyinstallerade bergvärmepumpen.
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När gitarrvirtuosen Janne Schaffer besökte Boteå, bjöd han givetvis på sin karaktäristiska pose.

Janne Schaffer besökte Sunnersta Folkets Hus
Holmsten Trios konsert, till förmån för prostataforskningen, blev en veritabel succé

Janne Schaffer kompades förtjänstfullt av Holmsten Trio. Janne Schaffer med sin gode vän Guran.
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orsdagen den 6:e oktober blev sannerligen något av en högtidsstund för dem som hade besvärat sig att ta sig till Sunnersta Folkets Hus. Bygden fick då nämligen besök av möjligtvis Sveriges bäste gitarrist någonsin, nämligen ikonen Janne Schaffer.
Janne Schaffer kan idag blicka tillbaka på en mycket lång och imponerande karriär, där han under åren
t ex har spelat i ett antal olika band; såsom Ted and the
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Stämningen var på topp i Sunnersta Folkets Hus. Janne Schaffers mellansnack uppskattades stort.
Caracas, Poptwins and the Twinpops, Chicks,
Noisemen, Sleepstones, Attraction, Grapes of
Wrath, OPUS III och Hörselmat, varav han, för
den breda massan, kanske dock mest är känd som
låtskrivare och bandmedlem i Electric Banana
Band. Han har även gett ut 14 soloplattor, för att
inte tala om de cirka 5 000 låtar som han dessutom
har medverkat på. Bl a har han spelat på 47 av
ABBA:s låtar och även på de flesta av Ted Gärdestads låtar. Listan på kända artister, som han har
kompat genom åren, kan också göras lång.
I samband med eftermiddagens rep får jag mig
en pratstund med Janne. Det visar sig då att det Angelica Jonsson hade ingen anledning att klaga över kompet.
inte är första gången som han besöker bygden. Vid
två tillfällen (1998 och 2006) spelade han nämligen på Holmgång och 1993 besökte han dessutom
Sunnersta Folkets Hus. Den här gången har han
blivit hitlockad av Mikael Holmsten, bygdens
egen Gene Krupa.
Janne, som under åren har turnerat ganska frekvent, berättar att han på senare år har blivit ännu
mer efterfrågad. Under juli-augusti hade han t ex
30 spelningar och bara under oktober 20-talet. En
hel del av hans spelningar brukar vara hyllningar
till de bortgångna vännerna Björn J:son Lind och
forts. nästa sida I pausen och efteråt signerade Schaffer skivor.

Den månghövdade konsertpubliken bestod av alla åldrar och både av in- och utomsocknes.
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Sunnersta Folkets Hus, som var fyllt till bristningsgränsen, gungade formligen i takt med musiken.
och Ted Gärdestad, vilket också avspeglade sig under
KVÄLLENS PROGRAM
kvällens konsert. Den sistnämnde är just nu extra aktuell, Halkans affär (J Schaffer)
eftersom han skulle ha fyllt 60 år 2016 och att det dessutom Claire (J Schaffer)
Låt kärleken slå rot (T Gärdestad)
nästa år är 20 år sedan han gick bort.
För kärlekens skull (T Gärdestad)
På frågan om vad som är drivkraften för Janne Schaf- Räven (J Schaffer)
fer att fortsätta att turnera svarar han: ”Jag älskar musik It's Never Too Late (J Schaffer)
och jag har en passion för att spela. Det ger mej en kick Blackan Boogie Blues (J Schaffer)
PAUS
att spela inför publik!” Han berättar vidare att hans musi- Fri improvisation till månen (J Schaffer)
kaliska förebilder, i nämnd ordning, är gitarristerna Rune Himlen är oskyldigt blå (T Gärdestad)
Gustafsson (1933-2012), Jeff Beck (f. 1944), Jimi Hend- Jag vill ha en egen måne (T Gärdestad)
rix (1942-1970) och Pat Metheny (f. 1954). Likaså att Brusa högre lilla å (B J:son Lindh)
Norrland (J Schaffer)
hans största musikaliska upplevelser, även om det givetvis Eagle (B Andersson & B Ulvaeus)
har varit många genom åren, är hans medverkan vid jazz- Satellit (T Gärdestad)
festivalen CBS All-Stars i Montreux 1977 och hans med- Berzelii Park (J Schaffer)
verkan vid riksdagens högtidliga öppnande den 13:e sep- Finger Mountain Blues (J Schaffer)
tember i år. ”Det har varit en fantastisk musikalisk resa, som jag är väldigt glad och stolt över att
ha fått uppleva!”, sammanfattar avslutningsvis Janne sin långa och händelserika karriär.
Kvällens spelning blev, säkert inte bara för undertecknad, ett oförglömligt minne. Janne Schaffer
hade publiken helt i sin hand och han varvade låtarna med intressanta och komiska anekdoter från
sin karriär och en hel del kända artister, som han mött och spelat med, nämndes i förbigående. Det
märktes tydligt att Holmsten Trio inte hade slarvat med sin hemläxa, för de var verkligen med på
noterna och verkade dessutom stortrivas på scenen. Det gjorde även Angelica Jonsson, eller ”Jill
Johnsons lillasyster” som Schaffer skämtsamt valde att kalla henne, som fick möjlighet att glänsa
i låtarna av Ted Gärdestad. Några dagar efter konserten ställde Micke Holmsten frågan till mig:
”Så hur toppar man det här, Rolf!?” ”Det får väl blir Bruce Springsteen!”, blev mitt omedelbara
och spontana svar.
av Rolf Ronestjärna
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Fotnot: Filmklipp från rep och konsert finns utlagt på https://www.youtube.com/user/kulroffe

Mikael Holmsten, Pär-Åke Stockberg, Per Nordgren, Stefan Bonér, Angelica Jonsson och Janne Schaffer.
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ör två år sedan installerades det hjärtstartare i både Boteå och Överlännäs kyrka. Installationen har inneburit
Hjärtstartare finns i Boteå kyrka.
en trygghet för både personal och Gudstjänstbesökare.
Hanteringen har dock varit lite bökig för vaktmästarna, eftersom de har varit tvungna att flytta respektive startare mellan kyrka och samlingslokal, beroende på var man har bedrivit verksamhet. I somras installerades därför ytterligare två
hjärtstartare; en i Boteå Sockenstuga respektive en i Överlännäs Församlingshem. ”Både vaktmästare och präster
har fått en viss utbildning på hur startarna fungerar, men Hjärtstartare finns i Boteå Sockenstuga.
tanken är att vem som helst ska kunna använda dom”, berättar Jan Leiknes, fastighets- och kyrkogårdschef i SollefteåBoteå pastorat. Så fort man öppnar startaren, börjar nämligen en röst att tala och berättar därefter i detalj hur man ska
göra.
av Rolf Ronestjärna

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

De installerade hjärtstartarna innebär en trygghet
för både personal och besökare
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I Boteås kyrkor får verkligen
hjärtat vara med
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Peter Axelsson, vaktmästare i Sollefteå-Boteå pastorat, har ännu inte behövt använda någon hjärtstartare.

Hjärtstartaren i Boteå Sockenstuga hänger väl synlig.
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ARKIVBILD
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Hjärtstartare finns i Överlännäs kyrka.

Hjärtstartare finns i Överlännäs F-hem.
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Maria och Björn Jönsson, tillsammans med barnen Algot, Fabian och Tova har slagit sig ned i Boteå.

Familjen Jönsson i Sunnersta har
funnit sig väl tillrätta i bygden
Familjen tog över det hus som Mona Bentsen och William Nottberg tidigare har bott i
å och då har Botebladet den stora förmånen att få presentera nyinflyttade personer och familjer. Familjen Jönsson i Sunnersta, bestående av Björn och Maria med barnen Algot (6),
Fabian (4) och Tova (2), är några av de senaste nytillskotten i bygden.
I somras råkade jag springa på Björn och Maria vid återvinningen i Undrom. Eftersom deras
ansikten var obekanta för mig frågade jag, min vana trogen, om de av en händelse råkade vara nyinflyttade i bygden. Efter att ha fått ett ja till svar, frågade jag därefter om de kunde tänka sig att ställa upp för en intervju och återigen fick jag ett ja till svar.
I slutet av november besöker jag familjen på deras gård, som förre ägaren döpte till Gullebo,
och vi slår oss ned vid deras köksbord för en pratstund. Maria och Björn berättar inledningsvis att
de köpte huset i mitten av november i fjol och att de flyttade in på Valborgsmässoafton i våras. De
hade en tid varit ute efter ett hus i området, i huvudsak för att Björn skulle få kortare pendlingsavstånd till sitt jobb i Umeå. Efter flytten från Bräcke till Boteå har han i princip halverat sträckan.
Till en början letade de dock efter hus i Kramforsområdet, men av en händelse fick de syn på det här
huset via en annons på nätet. När de sedan åkte och tittade på det, fastnade de genast för läget på huset. Saken gjordes givetvis inte sämre av att Björns syster Ann-Sofie Jönsson med familj dessutom
bor i Offer och via henne hade de fått höra enbart positiva saker om både bygd och skola, där det
sistnämnda stod allra högst upp på prioriteringslistan hos Maria.
Maria berättar fortsättningsvis att hon föddes och växte upp i Furuvik. ”Jag växte upp i apgropen”, säger hon och skrattar glatt. 1991 träffade hon Björn, efter att hon nyss ha brutit upp från en
relation, och de blev ett par. Strax efteråt fick hon dock besked om att hon var gravid med sin tidigare
sambo och hon bestämde sig då för att gå tillbaka till honom för barnets skull. Tillsammans flyttade de till Orsa, där sonen Sebastian också föddes. 1994 föddes därefter dottern Sabina och två år senare kom sonen Simon till världen. 1999 bestämde sig Maria och hennes partner att gå skilda vägar.
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Efter en tid gick Maria in i ett nytt förhållande och där föddes döttrarna Filippa 2002 och Tindra
2004. Barnen bor fortfarande hos sin pappa i Orsa och paret har gemensam vårdnad om dem.
Sebastian, som nu hade hunnit bli tolv år, hade aldrig vare sig känt eller haft några starka band
till sin pappa. På något sätt måste han ha fått höra att man kunde göra faderskapstest, för på hans egen
önskan kom en sådan att utföras. Till allas stora förvåning framkom det då att den som man trodde
var hans pappa i verkligheten inte var det. Det visade sig nämligen istället att det var Björn som
var pappa till Sebastian. Barnmorskan på sjukhuset hade nämligen, på något märkligt sätt, råkat
räkna fel på en månad i samband med Marias besök på BVC. Beskedet innebar en stor lättnad för
Sebastian och det betydde också att Björn på nytt blev involverad i Marias och barnens liv.
Maria berättar vidare att hon under 90-talet utbildade sig till undersköterska, med inriktning på
akutsjukvård och psykiatri, och att hon under cirka tio år kom att jobba inom vårdsvängen, samtidigt som hon var hemma och tog hand om barnen. 2013 sadlade hon dock om och började istället
jobba i en handelsträdgård. I höstas påbörjade hon en ettårig trädgårdsutbildning på Nordvik och hon
hoppas och tror att hon kommer att kunna få jobb inom det området när hon väl är klar med sin utbildning.
Björn berättar att han är uppvuxen i Bräcke. 1991 flyttade han till flickvännen i Sollefteå. Väl på
plats hoppade han då och då in och hjälpte till i pappans bilverkstad i Östnyland. Efter något år fick
han jobb som vaktmästare hos Sollefteå GIF och han kom även att jobba några år som betonghåltagare hos Bethål AB. I det nya förhållandet föddes barnen Daniel (1992) och Rebecka (2001). Ungefär
i samband med Rebeckas födelse beslutade sig dock paret att gå skilda vägar och Björn flyttade då
tillbaka till Bräcke. Efter något år startade han firman Björns Entreprenad och Bilservice och det är
via sitt företag som han sedan 2013 jobbar i Umeå. Björn berättar avslutningsvis att han är ute efter
en lokal i bygden, med minst 3,60 meter i takhöjd, där han kan meka med bilar.
2009, när både Maria och Björn brutit upp från sina dåvarande relationer, tände kärleken till
på nytt emellan dem och sedan dess har alltså familjen utökats med de tre yngsta barnen.
Eftersom Björn är borta på jobb i veckorna och Maria studerar på dagarna och tar hand om barnen på kvällarna, så har det inte riktigt haft möjlighet att komma in i bygden och delta i den s k bygemenskapen. Men de har båda en önskan om att kunna få göra det framöver och båda känner också att de, så här långt, trivs med sin nya tillvaro i Sunnersta. ”Det känns som om jag har kommit
hem!”, säger Maria med ett brett leende innan vi skiljs åt.
av Rolf Ronestjärna

Det var läget på huset i Sunnersta som paret Maria och Björn Jönsson omedelbart föll för.
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Minna, Jussi och Nadja uppskattar lugnet i Boteå jämfört med hetsen och stressen i Stockholm.

Dennyinflyttade vaktmästarfamiljen på Panget trivs i Boteå
Familjen uppskattar speciellt lugnet och den fina naturen som bygden erbjuder
tterligare några i raden av bygdens nya bosättare är kvartetten Minna Mäenpää, Jussi Utriainen, Nadja Siutla och den charmiga chihuahuan Benjamin. Familjen har tidigare varit
bosatt i Jordbro, som är en förort till Stockholm.
För de boende på det f d pensionärshemmet i Undrom (Panget), där för övrigt familjen även huserar idag, är Jussi ett välbekant ansikte. Han var nämligen den som först var på plats i Boteå i
samband med att han tillträdde tjänsten som heltidsanställd vaktmästare på anläggningen i december
2014. Minna och hennes dotter Nadja kom inflyttandes i månadsskiftet januari-februari i år.
Vi slår oss ned vid köksbordet och avnjuter en fika, samtidigt som jag får mig till del familjens
bakgrund. Minna berättar inledningsvis att hon och Jussi var ett par redan i ungdomsåren, men att
deras vägar skildes för att åter korsas cirka trettio år senare. De senaste trettio åren har hon jobbat
som lokalvårdare inom psykiatrin. ”Jag tycker om att jobba med människor”, konstaterar hon.
Därför var det ganska naturligt att Minna och hennes syster, som strax innan även hon hade flyttat
till bygden, kontaktade Vallänge särskilt boende och erbjöd sina tjänster ganska direkt efter flytten
till Boteå. Redan nästa dag erbjöds de tid för inskolning och på den vägen är det. ”Jag trivs jättebra och jag tycker verkligen om att ta hand om gamla människor”, berättar Minna och tillägger
att hon hoppas på att kunna få ännu fler timmar som timanställd.
Innan Jussi kom till Boteå jobbade han som snickare på ett företag i Nacka och dessförinnan
hade han jobbat som svetsare. I höst har han dock tvingats att ta det lite lugnare, eftersom han
drabbades av en allvarlig hjärtinfarkt i början av september. ”Det fattades väldigt lite att det hade kunnat gå riktigt illa”, översätter Minna.
Nadja, som bor i egen lägenhet, i andra änden av huset, berättar att hon har gått hotell- och
restauranglinjen. Just nu praktiserar hon i köket på Kalknäs skola, något som hon trivs bra med.
Samtliga familjemedlemmar är glada och tacksamma över att de fick möjlighet att lämna den hektiska storstaden till förmån för den lugna och fridfulla landsbygden. ”Jag trivs jättebra! Det är
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lugnt och fint här. Det är vacker natur och vi har blivit lite av naturmänniskor sedan vi kom hit.
Ibland tar vi kaffekorgen och beger oss ut i skogen och vi gillar även att gå i bärskogen”, säger
Minna med glittrande ögon. ”Jag trivs även jag och jag har kommit in i bygden bra. Det är fin
natur här och man kan inte få det bättre”, tillägger Jussi. Även Nadja är lyrisk över sin nya tillvaro: ”Det är underbart att bo här och jag känner att jag har hittat hem! Jag lider av astma och
jag var tvungen att äta astmamedicin varje dag när vi bodde i Stockholm. Sen vi kom hit har jag
inte behövt ta medicinen en enda gång!” Även chihuahuan Benjamin verkar ha funnit sig väl tillrätta i Boteå, för piggare och gladare liten krabat lär man få leta efter.
av Rolf Ronestjärna

Antalet asylsökande på asylboendet i Gålsjöbruk har under hösten minskat från 149 till 25.

Asylboendet på Gålsjö har fått en tillfällig förlängning av Migrationsverket
Lagen om offentlig upphandling har inneburit att sist in betyder först ut
nder hösten har många asylboenden runt om i landet fått sina avtal uppsagda av Migrationsverket p g a att antalet asylsökande har minskat. Fram till januari 2017 planerar Migrationsverket att avveckla ca 7 000 boendeplatser och p g a lagen om offentlig upphandling kommer
därför cirka 6 200 asylsökande att tvingas flytta till annat boende. Sist in och först ut är den regel som
gällt för avvecklingen av asylboendena.
För asylboendet på Gålsjöbruk löpte avtalet ut den 20:e november och under hösten har boende
lämnat anläggningen i en strid ström, något som platschef Maria Wennberg givetvis inte har varit
speciellt glad över. ”Det känns snopet och tråkigt att en verksamhet som byggts upp måste läggas
ned, men samtidigt är det ju svängningar inom den här branschen”, konstaterar hon och säger vidare att hon har full respekt för de statliga upphandlingsreglerna, men att hon samtidigt önskar att
det även hade funnits en parameter för kvalitet. ”Lugnet här har haft en bra inverkan på dom boende, som många har haft en orolig bakgrund”, förklarar Maria. Hon tycker dock att Migrationsverket har agerat väldigt professionellt hittills, för de har bl a varit på plats och informerat och även
försökt att gå de boendes önskemål till mötes. ”Dom boende har givetvis tyckt att det har varit tråkigt, men samtidigt är ju det här trots allt ett tillfälligt boende”, fortsätter Maria.
Men mitt i all bedrövelse tändes dock ett litet hopp, efter det att Migrationsverket bestämde sig
för att teckna ett förlängningsavtal med anläggningen. Avtalet, som trädde i kraft den 21:a november, löper på sex månader, men kan närsomhelst både avslutas och förlängas. I nuläget bor det 25
asylsökande på asylboendet i Gålsjö och verksamheten på anläggningen kommer även fortsättningsvis att präglas av ledorden; öppenhet, professionalitet, likvärdighet och respekt.
av Rolf Ronestjärna
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Bengt Mohlin

Bengt Mohlin, i Sångal, kom att
jobba 38 år inom läraryrket
I detta nummer av Botebladet möter vi Bengt Mohlin i Sångal
om redaktör för Botebladet är det en nödvändighet att
man har olika typer av livlinor, t ex när det gäller Signerat, Gästboken och Porträttet. Det är tacksamt att ha dem,
men helst vill man inte behöva använda dem i onödan. Men
ibland måste man ändå vända sig till dem när ens A-plan går
i stöpet. Bengt Mohlin, i Sångal, var en sådan livlina, när det
gäller just tänkta Porträttetpersoner och villigt och glatt ställde
han upp för en intervju, vilket verkligen var tacksamt.

FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
- Jeans och tröja.
Sån är jag:
- Sambon säger att jag är
omtänksam och hjälpsam.
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Tre föremål jag skulle ta med
Tre
föremål jag skulle ta
mSågverketdarbete
&
med till en öde ö:
-vävstolen.
Dragspel, bok och kniv.

Bengt Mohlin gillar att snickra och att laga mat.
16

Jag blir glad när:
träffar
- jag
Saker
ochbarnbarne..
ting går som jag
har tänkt mej.
Någon jag gärna vill träffa:
- Min mor och far som gick bort
förhållandevis tidigt.
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Vi slår oss ned vid köksbordet och Bengt berättar inledningsvis att han föddes 1943 och att
han, som enda barn till Knut och Signe Mohlin, växte upp på Häggbrännavägen i Björkå. Pappa
Knut, som härstammade från Björkå, jobbade på Holms säteri och i skogen, medan mamma Signe,
som kom från Offer, var hemma och tog hand om hem och hushåll. Att bära in ved och vatten blev
Bengts uppgift under uppväxtåren.
De två första skolåren tillbringade Bengt på Björkå småskola, som står kvar än idag, och fram till
årskurs 7 gick han på Björkå folkskola, som troligtvis revs någon gång på 80-talet. Fritiden kom
mycket att handla om att vara med kompisarna. Sommartid spelade man fotboll, på en plätt intill Rixdan, man fiskade i Björkån och man badade nere vid Ångermanälven. På vintern spelade man pingis
på Rixdan, man åkte skidor och man gjorde även egna hoppbackar. ”Vi åkte också skridskor på älven, men det kom nog mest att handla om att skotta undan snö för att få en plan”, minns Bengt och
småler. Det fanns även en scoutförening i byn, som Bengt var med i, och ibland for man iväg på läger.
Vid ett tillfälle byggde man en skogskoja på Sånga Mo, en koja som klarat tidens tand och som faktiskt står kvar än idag. Under tonåren var Bengt med i Björkå Skytteförening under några år och
man for då och då iväg och tävlade mot andra skytteföreningar. Bengt tyckte om att gå i skolan och
gick ut med bra betyg. ”Mamma hjälpte mej ofta med läxorna och det bidrog givetvis till att det
gick bra för mej i skolan”, förklarar Bengt, samtidigt som han gör iordning lite fika ute i köket.
Läraren ville att han skulle läsa vidare, men föräldrarna hade inte råd att låta honom göra det. Under
några somrar, under skolåren, sommarjobbade Bengt i skogen och på Holms jordbruk.
Efter att ha gått ut skolan fick Bengt jobb på gamla Konsum i Björkå, som låg drygt 100 meter
in på Björksjövägen. För lönen, som var 75 kr i månaden, fick han dock slita hårt. Butiken, som
var typ gamla tiders lanthandel där personalen stod bakom en disk och plockade ned från hyllorna
det kunden ville ha, sålde i princip allt mellan himmel och jord. Bengts arbetsdag inleddes med att
plocka in ved och sätta igång vedpannan. En stor del av dagen bestod därefter av huvudräkning,
eftersom kundernas inköpsposter skrevs ned på långa remsor för att slutligen summeras ihop. Efter
ca tre år på lanthandeln gick Bengt, 18 år gammal, en kortare kontorsutbildning i Härnösand och
fick därefter jobb på en skeppshandel. Efter något år blev han uppringd av personalchefen på Domus
i Sollefteå, som han blivit bekant med under tiden på lanthandeln i Björkå, som erbjöd honom jobb
i charken. Bengt tackade ja och inom det nya jobbet fick han lära sig att stycka och han var även
iväg på olika utbildningar. Runt 1961 blev Bengt tillsammans med Graningetjejen Anita Höglund.
1965 stod bröllopet och året därpå föddes dottern Lena, som har ett barn och bor själv i Bengts föräldrahem i Häggbränna. Lena jobbar som gruppchef på Arbetsförmedlingens kundtjänst i Sollefteå.
1969 föddes dottern Eva, som bor med sambo och två barn i Östersund, och jobbar på Skatteverket.
1972 kom slutligen sonen Krister till världen. Han bor på Alnön, tillsammans med hustru och två
barn, och jobbar som affärsområdeschef på Samhall.
forts. nästa sida

Sångalbon Bengt Mohlin har trivts med både sina jobb och sina boenden under hela sitt liv.
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Bengt berättar att han under alla år hade burit på en längtan att studera vidare. Mellan 1964-1965
fick han möjlighet att studera på Hola Folkhögskola och kompletterade där det som fattades i hans
grundskoleutbildning. Därefter, i ungefär samma veva som dottern Lena föddes, fick han jobb som
butikschef i Järved utanför Örnsköldsvik. Omkring ett år senare gick flyttlasset till Sundsvall, till
ytterligare en tjänst som butikschef. Men bara efter cirka ett år blev han headhuntad som butikschef
till gamla Konsumhallen i Bollstabruk. Åren 1972-74 kompletterade Bengt sin utbildning ytterligare
med gymnasiestudier på Ådalsskolan i Kramfors. Efter ett kort mellanspel, hos Nordhydraulic AB i
Kramfors, sökte Bengt och kom in på lärarhögskolan i Mölndal. Där läste han handel och ekonomi,
med tyngdpunkt på metodik och pedagogik. ”Året på skolan var en jobbig tid för både mej och
familjen, där min hustru fick dra ett väldigt tungt lass, men det kändes samtidigt bra att få utbilda
sej vidare inom mitt område. Det är nog det bästa jag gjort under hela mitt liv, speciellt när det
handlar om min egen personliga utveckling”, konstaterar Bengt.
1976 fick Bengt jobb som handelslärare på gymnasiet i Gävle. Tre år senare gick flyttlasset tillbaka till Björkå, där familjen flyttade in i Bengts föräldrahem som stod tomt. Efter en tid frågade
folk i byn Bengt om han inte kunde tänka sig att starta upp butiken, som ganska nyligen hade lagts
ned. Efter en tids betänketid bestämde han sig, för bygdens skull, för att göra det, samtidigt som
hustrun köpte en kiosk i Sollefteå och Bengt dessutom fick en halvtidstjänst som lärare på GB-skolan i Sollefteå. En normaldag, under den perioden, kunde då bestå av lektioner på förmiddagen,
Björkåbutiken på eftermiddagen och arbete i kiosken på kvällarna. Lägg där till att man dessutom
stod mitt uppe i en renovering av huset och att sonen även behövde bli skjutsad till sina ishockeyträningar. I mitten av 80-talet sålde han butiken och kioskverksamheten hade dessförinnan avvecklats.
Därefter blev det heltidsjobb som lärare på GB-skolan, där blev han kvar fram till 2008, då han gick
i pension efter 28 år som lärare. ”Jag kan aldrig minnas att jag någonsin har vantrivts med vare
sej jobb eller bostadsort”, summerar Bengt sin lite brokiga jobbkarriär. Bengt och Anita gick skilda vägar 2004 och idag lever han, sedan drygt tio år tillbaka, tillsammans med sambon Gunilla.
Bengt berättar till avslutning att han alltid har haft ett musikintresse. Under 1980-talet började
han att fuska lite med dragspel och runt 2010 tog spelandet fart när han lockades att börja spela med
några likasinnade i Björksjön. 2013 var Bengt med och bildade musikföreningen Björksjösvängen
(se Botebladets vårnummer 2013 på www.botea.se) och har också varit dess ordförande sedan dess.
Dessutom är han även studieorganisatör för Björkå PRO och sitter i styrelsen för PRO:s samorganisation i Sollefteå. Utöver detta är han också samordnare för den nystartade byavakten i området,
så han behöver inte direkt sitta och rulla tummarna...
av Rolf Ronestjärna

Bengt Mohlin och sambon Gunilla Persson har vetat om varandra sedan ungdomsåren.
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BOTEÅPARLAMENT

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 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

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. Just nu annonseras hus ut!
Kontaktpersoner: Lennart Johansson, 0620-321 82, Laila Lindholm,
602 48, Ingrid Viking, 600 16 & Gun Åslund, 076-268 21 20.

Utdelningen av Botebladet inom Boteå sker numer via lokalt ombud. Från och med förra
numret körde vi samma upplägg i Björkå, Björksjön och Para. Om Du, eller någon Du känner, mot all förmodan inte skulle ha fått detta nummer, så ombeds Du ringa 073-829 59 09
(Boteå) respektive 070-674 24 95 (Björkå, Björksjön och Para) och meddela detta.
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Informationsmötet med Sollefteå Stadsnät fick bygdens bosättare att formligen gå man ur huse.

Välbesökt informationsmöte med Sollefteå Stadsnät i Sunnersta Folkets Hus
otebladet har i både årets sommar- och höstnummer berättat om Sollefteå kommuns planerade bredbandssatsning i bygden. Den tänkta bredbandssatsningen är, som tidigare berättats, ett resultat av det beslut som Sveriges regering har tagit och som slår fast att 90% av
landets befolkning ska ha möjlighet till bredbandstjänster om minst 100 Mbit senast 2020. Fiberanslutning är nämligen själva grunden för både
dagens och framtidens kommunikation,
eftersom det nuvarande kopparnätet redan
har börjat att monteras ned på många andra
håll runt om i landet.
För att kunna nå regeringens mål startade
därför Sollefteå kommun Sollefteå Stadsnät,
med intention att bygga, äga och driva ett
öppet konkurrensneutralt fibernät. Samtidigt
var det med en ambition att även kunna utveckla landsbygden i kommunen.
Så här långt har Sollefteå Stadsnät, när
det gäller den här delen av kommunen, projekterat och fått bidrag från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för ett stomnät
sträckan Tybränn-Offer-Kalknäs-Undrom.
Tanken är också att man ska söka bidrag från
Jordbruksverket för att till en viss del kunna
finansiera konstnaderna för hushållen att ansluta sig till stomnätet. Just nu håller man
även på att projektera ett stomnät sträckan
Österstrinne-Stöndar, där även hushållen
längs den sträckan ska få möjlighet att ansluta sig.
Mikael Näsström visar upp en mediabox.
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Boteå Byavakt hjälpte till med att köra ut inbjudningslappar till bygdens hushåll
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Mikael Näsström (t v) och Cathrine Rolén (t h) tillsammans med ytterligare två medarbetare från Sollefteå Stadsnät.
I början av maj hölls ett informationsmöte i Sunnersta Folkets Hus med Sollefteå Stadsnät. Tanken med mötet var bl a att pejla intresset i bygden. Det mötet samlade dock endast ett 20-tal intresserade. På Sollefteå Stadsnäts hemsida har det funnits möjlighet att anmäla sitt intresse för att ansluta sig till det planerade stomnätet. Men likaså där har intresset varit förhållandevis svalt.
Ursprungstanken var att stadsnätet skulle börja lägga ned stomnätet under 2017. Men eftersom
intresset i bygden har varit förhållandevis svalt så här långt, så har man istället beslutat att skjuta på
det hela åtminstone till 2018, med en förhoppning att få med så många som möjligt på tåget. Det är
nämligen mest praktiskt och ekonomiskt om man kan göra grävarbetet vid ett och samma tillfälle.
Under hösten har dock ytterligare saker inträffat som har krånglat till det ytterligare för både Sollefteå Stadsnät och för alla dem som är intresserade av att få del av en snabbare uppkoppling. En
ytterligare aktör har nämligen dykt upp i form av riskkapitalbolaget IP Only. Företaget har med sin
intensiva och inte alltid korrekta marknadsföring skapat en viss turbulens i bygden och en hel del
har även nappat på deras erbjudande. Enligt uppgift ska t ex undertecknad ha blivit otillåtet och felaktigt citerad vid vissa kundkontakter.
För att bringa klarhet i det hela inbjöd därför Sollefteå Stadsnät till ytterligare ett informationsmöte
i Sunnersta Folkets Hus torsdagen den 27:e oktober. Mycket vatten hade tydligen hunnit rinna under broarna sedan det första mötet i maj, eftersom lokalen var välfylld den här kvällen. Undertecknad
kunde nämligen räkna till 97 åhörare! Mikael Näsström, huvudansvarig för stadsnätet, berättade inledningsvis om vad bredbandsutbyggnaden handlar om och därefter redogjorde han för kommunens
bredbandsplaner för sträckan Sollefteå-Undrom. Under det att han talade, och även efteråt, ställdes
en del frågor. Mikael Näsström försäkrade avslutningsvis att projektet kommer att finansieras, oavsett om Jordbruksverket går in med pengar eller inte. Förslag väcktes och bifölls om att ytterligare
information, med bl a prisuppgifter, skulle skickas ut till hushållen.
av Rolf Ronestjärna

Sollefteå Stadsnät, som ägs av kommuninvånarna, jobbar på uppdrag av Sveriges regering.
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Ulrika Gradin sadlade om från undersköterska till egen företagare inom rökeribranschen.

Björkåföretaget Gradins Rökeri
har sin verksamhet i Sollefteå
radins Rökeri startades 1994 av Lars Gradin. Lars gick
bort 2006 och Ulrika och Fredrik Gradin tog över rökeriet året därpå. Från och med i höst har rökeriet öppet tisdag till fredag kl 13-17. Det är Ulrika som driver butiken
och utför de flesta sysslorna. I princip all fisk som röks dras
upp ur älven av Fredrik och de tre sönerna Sebastian 15 år, Emil
13 år och Casper 7 år. När det är hög belastning i rökeriet är
det Sebastian som filear fisken och Emil som saltar köttet. Under höst och vår fiskar man nedanför rökeriet i Mångrav och
på sommaren i Sånga. Beroende på årstid, så handlar det för
det mesta om lax, sik, harr och öring. Ibland får de även upp
abborre och gädda, men eftersom det oftast inte finns någon efterfrågan på dessa fiskar släpps de tillbaka i älven. Butiken kan
erbjuda färskrökt sik och öring året om.
Det finns två sätt att röka. Kött får en spruta med socker/saltlag för att sedan ligga ett dygn i samma lag, för att sedan varmrökas. Fisken torrsaltas/gravas i 2-3 dygn i socker/saltblandning för att sedan kallrökas. Om fisken ska varmrökas får den
ligga i salt/sockerlag innan rökning. För att få en speciell smak
kan man vid rökning lägga till önskad smak, t ex peppar.
Företaget röker både fisk och kött.
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Björkåborna Ulrika och Fredrik Gradin tycker
att framtiden ser ljus ut för sitt företag

FOTO: ULLA BODIN

Idag är det en liten trivsam gårdsbutik som kan erbjuda diverse tjänster förutom saltning och
rökning. Ulrika har köpt in en modern köttkvarn för att bl a kunna göra korv och mala kött till kunder. Därefter vacuumförpackar hon färsen, i för kunden lämpliga mängder, och fryser in. Nöt, gris
och lamm köper de från lokala bönder. Hon saltar och röker det och säljer det därefter i butiken och
på marknader. Förutom detta kan butiken erbjuda smörgåstårtor på beställning, tunnbröd och skiva
kött till smörgåspålägg m m. Ljusa sommarkvällar kan de erbjuda notdragningsturer och då kan pojkarna hjälpa till som guider.
Ulrika producerar två gluten- och laktosfria korvar till försäljning; en smaksatt med vitlök och
en med vitlök och chili. Jag fick smaka den senare och den både doftade och smakade mycket gott!
I dagarna kom det ut ytterligare en korv, som är smaksatt med nejlika och kryddpeppar. Även den
fick jag smaka på och den var ännu godare än den förra! Ulrika hade en tävling på Facebook om
vad den nya korven skulle heta och det vinnande namnet blev Gradins Kryddlika.
Ulrika har ett brokigt förflutet. Hon slutade naturbruksgymnasium 100 dagar före examen och
började på transport istället. 1998, när hon fått alla önskade körkort, avslutade hon sina gymnasiestudier och började arbeta som timanställd inom vården. I samma veva träffade hon Fredrik. Därefter kom barnen och med dem föräldraledigheten. När hon var hemma med barnen utbildade hon
sig till undersköterska. När utbildningen var klar tog hon inget fast jobb inom vården, utan valde att
fortsätta som timanställd, vilket kändes mer bekvämt.
Ulrika lider av fibromyalgi och när besvären blev för
stora för jobbet som undersköterska började hon arbeta
på E.ON kundservice i Sollefteå och i samband med
deras neddragningar dök idén upp att ha rökeriet öppet
i veckorna. Bytet till att ha öppet tisdag till fredag har
gått bra och framtiden ser ljus ut. I förlängningen hoppas
Ulrika och Fredrik att Fredrik även kommer att kunna
erbjuda hjälp med lättare snickerier och ställa upp med
vedhuggning och skogsröjning.
Gradins Rökeri har en egen sida på facebook.com/
gradinsrokeri, där det bl a läggs ut lite tävlingar av olika slag. Ulrika avslutar med att säga: ”Det brukar alltid
bli bra i slutändan när man gjort något”, vilket hon
själv är ett levande bevis för.
av Ulla Bodin Gradins Rökeri håller till vid Mångrav 105.

Rättelse när det gäller artikeln om Ulrika Ölund i Botebladets förra nummer
Samtidigt är detta en offentlig ursäkt till Ulrika Ölund
förra numret av Botebladet fanns en artikel med f d Boteåtjejen
Ulrika Ölund publicerad. Tyvärr innehöll artikeln ett antal felaktiga
uppgifter, vilket givetvis både ansvarig skribent och chefredaktör
beklagar. Här följer därför ett tillrättaläggande:
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 Ulrika hängde aldrig med ett MC-gäng utan med ett kompisgäng från
Långsele
 Killen som Ulrika spelade med på Skule kom inte från ett MC-gäng utan
var istället musikern Anders Mattsson
 Ulrika har inte, under sin musikutbildning, skrivit låtar till vare sig Lill-Babs
eller Beyonce
 Sången Flickan i Havanna är inte Ulrikas nuvarande favoritlåt
 Ulrika skickade aldrig runt sitt CV till olika förlag i Nashville och fick negaUlrika Ölund blev felciterad. tiva svar från dessa
Redaktionen
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Teaterensemblen bestående av kapellmästaren, sångerskan, advokaten och pensionatsägaren.

Boteåborna bjöds på förstklassig
teater i Sunnersta Folkets Hus

Teaterupplevelsen förstärktes av den ovanliga stolsplaceringen och den småmysiga dekoren.
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öndagen den 20:e november bjöds bygdens teaterintresserade på förstklassig teater i samband med att
teatergruppen Panikteatern, till vardags hemmahörande
i Uppsala, uppförde sin produktion Två systrar och en begravning i Sunnersta Folkets Hus.
Föreställningen är ett komiskt familjedrama där drömmar och förhoppningar hamnar i kollisionskurs med varandra och där kompositören Burt Bacharachs musik i viss mån
går som en röd tråd genom föreställningen.
Två systrar träffas efter många år. Den ena, den åldrande
sångerskan Violett Ceder, livfullt spelad av Maud Nyberg,
for i sin ungdom till Stockholm för att göra musikkarriär. Violett Ceder tog sig en styrketår.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Panikteatern reser land och rike runt med sin föreställning
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Filmklipp från föreställningen finns utlagt på https://www.youtube.com/user/kulroffe
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Men varken hennes karriär och ekonomi är direkt
på uppgående. Den hemmavarande systern Eva,
spelad av Margaretha Björkman, har tillsammans
med den nyss avlidna modern i decennier troget
och självuppoffrande drivit familjens pensionat.
Nu vill dock systern sälja pensionatet för att kunna
finansiera en skivinspelning. I föreställningen förekommer även en kapellmästare, spelad av Erik
Lidholm, och familjens jurist och Evas förtrogne,
spelad av P-A Strand.
Föreställningen, som är skriven av huvudrollsinnehavaren Maud Nyberg, var småtrevlig och lite smått humoristisk, där skådespelarna ibland
briljerade med träffsäkra repliker och bra timing.
Hela upplevelsen förstärktes av den fina dekoren
och stolsplaceringen, där den bakre stolsraden var
placerad på en ramp. Föreställningen var ett samarrangemang mellan kulturföreningen Botaton
och Boteå-Styrnäs LRF.
av Rolf Ronestjärna De två systrarna fann varandra med tiden.
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Teaterföreställningen innehöll utan tvekan en hel del dråpliga och komiska situationer.

Den åldrade sångerskan och hennes trogne ackompanjatör kunde se tillbaka på ett mångårigt samarbete.
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KB:65:s målvakt hade en svettig dag, eftersom Undroms IF pressade under en stor del av matchen.

Undroms IF gjorde en fullt godkänd insats i årets seriespel
FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Bjöd på fotbollsgodis och spelade ut
motståndarlaget i hemmaepilogen

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Båda lagen kämpade så det stod härliga till.

fjol snavade Undroms IF, bygdens eget fotbollslag och stolthet, på mållinjen i säsongens
allra sista match, när man, via en vinst hade
möjlighet att vinna serien och på så sätt ta sig tillbaka till division fyra.
Konkurrensen i år visade sig bli betydligt tuffare än fjolårets. Ganska tidigt märktes det att Junsele IF skulle bli svåra att rå på för de andra lagen.
Halvvägs in på säsongen parkerade Undrom på en
andra plats, med Hägglunds IoFK och Skorpeds
SK strax bakom. Tyvärr gick det lite sämre för laget

Undromsspelaren Samuel Ågren övertygade med sitt spel och stängde matchen med sitt 2-0 mål.
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Undroms IF har haft en trogen hemmapublik som med stort intresse följt lagets förehavanden.
efter sommaruppehållet. Inför sista omgången fanns dock
fortfarande en tredjeplats inom räckhåll för laget, men
då hade det behövts en vinst i bortamatchen mot Ramviks IF. Så blev dock inte fallet. Och trots att Undroms
IF bara tog två poäng färre än vad man gjorde i fjol, så
räckte det till sist bara till en fjärdeplats.
Lördagen den 17:e september spelade Undroms IF
sin sista hemmamatch för året. Motståndare var KB 65:s
andralag, som stretade emot ganska bra i första halvlek,
men där Undrom ändå kunde gå till halvtidsvila med en
ledning, efter ett sent mål av Pontus Eriksson. Trots ett
massivt spelövertag i andra halvlek, så dröjde det ända
till 81:a matchminuten innan hemmalaget åter lyckades
slå hål på det unga motståndarlaget från Bjästa. Den här
gången var det Samuel Ågren, Undroms yngste spelare Matchen hade en kvinnlig huvuddomare.
(16 år), som fick det stora nöjet att näta. När match- Tabell efter sista omgången
klockan visade full tid fick Magnus Lindvall, Undroms
äldste spelare (42 år), på en riktig fullträff, från i princip
halva plan, och bollen damp retsamt ned bakom en märkbart förvånad bortakeeper och fastställde på så sätt slutresultatet till 3-0.
av Rolf Ronestjärna

Malin Bodin värmde sig i halvtidspausen med en rykande kopp kaffe serverad av Johanna Strandberg.
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Sundbergs Trio, bestående av Kent Sundberg, Anders Sundberg och Karl Johan Hammarberg.

Publiken fick feeling i samband
med cafékvällen i Björksjön
Cafékvällen i Björksjöns Folkets Hus bjöd på svängiga och medryckande toner

Karin Hagberg kompades av Björksjösvängen. Den fulltaliga publiken var med på noterna.
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et var i stort sett ett fullsatt i Björksjöns Folkets Hus när musikföreningen Björksjösvängen bjöd
på årets fjärde musikcafé. Björksjösvängen spelade först några instrumentala låtar såsom
snoa, hambo och polka, för att sedan fortsätta med två sånglåtar där Karin Hagberg sjöng
Mjölnarens Irene och bandets gitarrist sjöng Så gick det till när farfar var ung. Resten av bandet
körade på den senare låten, där publiken fick riktig feeling och klappade i takt med låtens rytm.
Innan gästartisterna kom upp på scenen gjorde Björksjösvängen reklam för sin nyutkomna skiva
på följande sätt: ”Bilden på skivomslaget består av en fin bakgrund, sju glada gubbar och en vacker flicka.” Innehållet fick vi gissa oss till själva! Kvällens gästartister var Sundbergs Trio, som består av dragspelaren Anders Sundberg, gitarristen Kent Sundberg och basisten Karl Johan Hammarberg. Första låten var valsen Fjällbruden, som stannade abrupt när bandet såg att det kom fram en
fotograf för att ta en bild. Anders sade: ”Posering för foto!”, och när kortet var taget fortsatte låten precis där den hade avbrutits. Sedan svängde det till ordentligt med Walking my baby back home, eller som den heter på svenska; Sakta vi gå genom stan. Det var knappt att man kunde sitta still!
De spelade också en låt av Kalle Grönstedt, en rolig låt med många oväntade rytmväxlingar. Vissa låtar, som t ex Storms never last, Gösta gigolo (Just a gigolo) och en Elvislåt, sjöngs av Kent
med Anders och Karl Johan doande i bakgrunden.
Det var naturligtvis den traditionella pausen med fika och tunnbrödsmacka. Den här kvällen
bjöds det även på lite smågodis. Sammantaget kan man säga att det var ett svängigt gäng med duktiga musiker som gästade Björksjön fredagen den 28:e oktober. Det lät jättebra, trots vissa ljudproblem i början av konserten.
av Ulla Bodin
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Martina och Angelica Carlsson, hemmahörande i Sundsvall respektive Sollefteå, hade ett varierat program.

Stämningsfull musikgudstjänst i Sånga kyrka i advent
et var en liten, men tapper, skara kyrkobesökare som hade lyckats leta sig till
Sånga kyrka i samband med musikgudstjänsten kvällen före första advent. De lyckligt lottade på plats fick ta del utav ett varierat sångprogram, med en viss tjuvstart inför julen, med systrarna Angelica och Martina Carlsson. Duon turades om att sjunga solo, respektive sitta vid pianot, och som allra bäst lät det när deras alt- och
sopranstämmor blandades. av Rolf Ronestjärna

Angelica och Martina turades om att sjunga solo.
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Fotnot: Filmklipp från Gudstjänsten finns utlagt på
Prästen Elisabet Norén höll en betraktelse.
https://www.youtube.com/user/kulroffe
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Sångvalet innebar en liten tjuvstart på julen

Att sjunga och samtidigt passa barn kräver sin kvinna.
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Stämningen var hög när Strandfesten, i Undroms IF:s regi, genomfördes fredagen den 22:a juli.

Kanonväder när Undroms IF höll i
årets upplaga av Strandfesten
Både arrangör och besökare var till synes nöjda med arrangemanget

FOTO: ERIK JOHANSSON

en årliga strandfesten i Undrom brukar vara ett mycket emotsett och uppskattat arrangemang,
där bygdens invånare får möjlighet att äta gott, lyssna till bra musik och umgås under trevliga former. I år, till skillnad mot de senaste åren, stod Undroms IF för arrangemanget, men
precis som tidigare år var det Emil Assergård, bygdens egen son och stjärna, tillsammans med
kompbandet Le Mans Band, som var själva huvudattraktionen för kvällen. Kvällen till ära visade
sig dessutom vädrets, annars så oberäkneliga, makter från sin allra bästa sida, vilket naturligtvis förbättrade oddsen för en lyckad afton. Givetvis påverkade detta även publiktillströmningen i positiv
bemärkelse, drygt 100-talet betalande besökare fanns nämligen på plats, trots att arrangören inte
hade marknadsfört sig på ett optimalt sätt. ”Det kändes jättebra att vi kunde få till en strandfest
med så kort varsel och alla, inklusive dom boende, verkade nöjda”, berättar Erik Johansson från
Undroms IF. För ovanlighetens skull ägde det inte rum någon alkoholförsäljning, vilket innebar att
tillställningen, helt enligt arrangörens planer, blev extra lugn och familjevänlig. ”Det innebar också
att det blev både billigare för besökarna och för oss som arrangör, eftersom vi därmed vare sej
behövde leja in ordningsvakter eller sätta upp avspärrningar”, säger Erik vidare och konstaterar
till sist att årets strandfest verkligen gav mersmak.
av Rolf Ronestjärna

Den årliga strandfesten på stranden i Undrom är ett uppskattat arrangemang bland bygdens folk.
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På spelmansstämman, som hölls sista helgen i juli, fanns det möjlighet att njuta av dragspelsmusik.

Många musikaliska höjdpunkter
på Ångermanlandsgården i Para
Även sommaren 2016 stod kulturen i centrum på hembygdsgården i Para
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embygdsgården i Para har kommit att bli något av en publikmagnet i bygden, eftersom det
varje sommar kommer mängder av besökare dit för att ta del av det omfattande program
som hembygdsföreningen har att erbjuda. Även denna sommar blev mycket lyckad, dels i
form av besökarantal, men framförallt när det kom att handla om vädret.
Som vanligt kom programmet att i mångt och mycket att handla om musikunderhållning och diverse utställningar. Själva underhållningsbiten hjälptes Björksjösvängen, Nostalgigubbs, Kent Sundberg, Christers Trio, Mikael Holmsten & Anders Sundberg, Ronnie Sahlén, Teodor Nygren och
familjen Ronestjärna åt med. Sista helgen i juli anordnades det dessutom en traditionsenlig spelmansstämma, som vanligt med mängder av människor i rörelse. Som vanligt hölls även en konstvecka
och vernissage. Första helgen i augusti anordnades dessutom Hembygdens dag och helgen därpå
hölls det årliga tårtkalaset. I samband med Sveriges Hembygdsförbunds 100-årsjubileum överlämnades även en budkavle.
av Rolf Ronestjärna

Bl a familjen Ronestjärna bidrog med sång och musik och Måndagsmålarna visade upp sina alster.
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ARKIVBILD

Träfyndet finns hos Torsåkersbygdens hembygdsförening.

Unikt träfynd gjordes i Boteå, eller!?
samband med arbetet med Boteåalmanackan visade Inga
Bodin mig en tidningsnotis som genast väckte mitt intresse
och fick mig att bedriva lite amatörforskning. Notisen, som
var från 1937, berättade om ett ovanligt träfynd som gjorts i
Boteå och som, enligt tidningsnotisen, slutligen hade hamnat
hos Torsåkersbygdens hembygdsförening. Jag ringde därför
IDEGRAN
upp Ulla Olsson, ordförande i föreningen, och frågade om trä- Den enda art som är vildväxande i
fyndet av en händelse råkade finnas kvar. Hon blev, milt sagt, Sverige är Taxus baccata, som är ett
väldigt glatt överraskad över mitt samtal och förfrågan! Det litet till medelstort träd vars blad (barr)
gröna året om. Det blir 10-20 meter
hade nämligen, vid något tillfälle, diskuterats i föreningen om är
högt. Barken är tunn, mjuk, brun och
det verkligen fanns någon mening med att förevisa fyndet. Det fjällig. Barren är lansettlika, platta och
visade sig att jag var den första person som överhuvudtaget mörkt gröna; ovansidan av barren är
hade visat ett intresse för fyndet och med glädje skickade där- glansiga medan undersidan är matt.
för Ulla de bilder och information som fanns tillgängliga när De blir 1-4 cm långa och 2-3 mm breda. De sitter arrangerade i spiraler runt
det gällde fyndet ifråga. Jag vill därför, på detta sätt, passa på kvisten. Barren är vridna så att de bilatt rikta ett stort tack till henne för hjälpen!
dar två plan, ett på vardera sidan om
Enligt tidningsnotisen rörde sig träfyndet, som ska ha hittats kvisten. Därför är spiralmönstret tydi samband med grävning av en vattenledning i Macked, Boteå, ligt endast på färska vertikala skott.
året 1937, om resterna från en tallstam. Det visade sig dock att tidningsuppgifterna skilde sig väsentligt från de uppgifter som fanns i hembygdsföreningens arkiv och personligen väljer jag nog att sätta
min tilltro till de sistnämnda. Där uppges det nämligen att fyndet redan gjordes 1922, under arbete
med en avlopppsledning vid Hola Folkhögskola, och att det istället rörde sig om resterna från en
idegran, enligt uppgift från Svenska Mosskulturföreningen i Jönköping, dit fyndet skickades för
analys. Dessa uppgifter var smått sensationella, eftersom trädet inte längre förekommer på dessa
breddgrader och dessutom i ganska liten skala i södra Sverige. Fyndet, som var det nordligast funna
i landet, innebar därför att det torde ha varit betydligt varmare här uppe vid den tid som fyndet daterades till, nämligen till runt 1 000-talet.
av Rolf Ronestjärna
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Fyndet vittnar om ett betydligt varmare klimat förr

GRRR!!!
Mitt emellan två hyllrader, i byns livsmedelsbutik, stöter jag plötsligt
ihop med byns kanske mest pessimistiske person. När han märker att
det är undertecknad som han stött ihop med, så skjuter han upp axlarna
och kryper ihop, som om han är rädd för att någon ska få syn på honom,
och placerar därefter sitt högerfinger över sin mun.
AG: Shhhhhhh, redaktörn, inte ett ord! BB: Men vad är det nu
som står på (viskar jag tillbaka)!? Vadan detta hemlighetsmakeri!? Har Gubben hamnat i nån sorts knipa? AG: Shhhh! Jag
vill helst vara inkong...igenkänd! BB: Men vad har han nu ställt
till med!? Det är väl inte så att han har hamnat i trubbel med ordningsmakten!? AG: Ordningsmakten
och ordningsmakten! Det är SÄPO som är mej i hasorna! BB: SÄPO!? Vad har dom för anledning
att vilja att ha nånting med Gubben att göra? AG: Det hörs att han inte har nån som helst koll på vad
som händer i bygden, trots att han går omkring och bröstar sej med sitt redaktörskap för byblaskan.
BB: Det beror kanske inte bara på mej. Det handlar också om att bli informerad om det som händer, för att i sin tur kunna förmedla det vidare till andra. AG: Snick snack! Det låter som undanflykter
för mej. Men vet han inte om att det dök upp två svartklädda agenter på Hantverksmässan för mindre
än en timme sedan!? BB: Aha, nu förstår jag vad han syftar på. Men det var nog inte Gubben som
dom var ute efter, dom var där i ett helt annat ärende. AG: Det var ju inte Gubben (med stor ironi)...Det är väl klart att det var mej som dom var ute efter! Dom kom ju och handgripligen försökte
rycka loss toadörren från gångjärnen, när jag satt där i allsköns ro och precis hade löst både integrationsfrågan och arbetslöshetsfrågan som vår kära Moder Svea brottas med. BB: Okej...och vad
hade det i så fall tjänat till om Gubben nu hade lyckats att lösa dessa frågor? AG: Ja, inte mycket
misstänker jag...förutsatt att jag inte just i det ögonblicket, mellan fyra ögon, hade kunnat förmedla
svaret till högsta hönset. Men sånt händer ju bara på film, eller vad säger han!? BB: Jo, det är väl så,
antar jag. AG: Förresten har jag dessutom fått mitt mailkonto kapat! Så kom inte och säg att man inte
är ute efter mej och den ovärderliga information som jag sitter inne med! BB: Ja, jag läste om att det
är många som drabbats av samma sak. AG: Må dä, men det är ju faktiskt skillnad på folk och fä. Och
så har vi ju det där hemska zikaviruset, som han kanske har hört talas om, det är verkligen ingenting
att leka med. BB: Men inte tillhör väl Gubben den riskgruppen? Men han kanske hade sin äkta hälft i
åtanke där? AG: Datavirus som datavirus, skulle jag vilja påstå, och blanda för all del inte in Gumman i det här, för hon vet inget som helst om såna där pjösans datorer! BB: Jahadu! AG: Shhhhh!
Jag tyckte precis att jag hörde Hubert skälla utanför.
Gubben viker upp kavajkragen och smyger ljudlöst ut ur butiken. Utanför står två svartklädda män...
Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

IBLAND
MÅSTE MAN GÅ
PÅ DJUPET...

FÖR ATT
KUNNA HITTA DET
MAN SÖKER!!!

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
Foto: www.ronestar.nu
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Björkå Kontor

Sista öppetdag innan flytten är den 13 december
Biblioteket öppnar igen den 31 januari 2017
i nya lokalen i Boteå Sockenstuga
Om Du vill låna under tiden Biblioteket har
stängt kan Du ringa Pia Hedberg på 0620-320 44
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GOD JUL & GOTT NYTT ÅR OCH TACK TILL
ALLA SOM HAR LÅNAT OCH SKÄNKT BÖCKER OCH HJÄLPT TILL PÅ BIBLIOTEKET!
- Styrelsen för Bibliotekets Vänner -
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Ge bort en prenumeration
eller köp gamla nummer av I
I
0612-601 23 eller
botebladet@botea.se

I

I

I

I

?

Lördagen den 17/12 kl 17
Välkommen till vad som kan komma att
bli det sista sång- och musikmötet
i Aktivitetshuset i Björkå
Familjen Ronestjärna sjunger och spelar

Boteå Almanacka
kommer att säljas
i butiken i Undrom
för 50 kr
I

I

I

Det bjuds på glögg och kaffe med lussekatter! I

I

I

Ny Cd med Björksjösvängen - 150 kr
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Vid köp kontakta
070-674 24 95, Bengt
070-558 26 98, Sören
070-371 72 72, Klas
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Kylskåp och frys bortskänkes mot avhämtning
Siemens/fungerar/bra
skick/två delar
Kontakta 072-57 37 075

I

I

I

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

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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Boteås Brandvagn

Boteåparlamentet
har vid några
upprepade tillfällen under åren
haft frågan om
VÄLKOMSTSKYLTAR
uppe på dagordningen. Vi har
tagit tag i frågan
igen och söker ett sponsorstöd för 2-3
skyltar. Hör av Dig till Pia Hedberg på
0620-320 44 eller via hemsidan på
www.botea.se
om detta låter intressant!
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073-829 59 09

I

I

Några viktiga skäl till att välja Sollefteå Stadsnät

I

I

I
I

Jag besökte IP-Onlys informationsmöte på Hullstagård den 26/10, förutom allmän
information så slirades det på sanningen en del. Informatören berättade att
det blev fart på de kommunala aktörerna när IP-Only kom till ett nytt område. Det stämmer inte, Sollefteå Stadsnät hade ett informationsmöte redan den 2 maj i Sunnersta Folkets Hus och man håller redan på att gräva
ner fiberkabel mellan Skedom och Västerstrinne. En IP-Only representant
berättade, vid ett hembesök, att han hade hört att det var Telia som grävde fiberkabel till Västerstrinne
och att stadsnätet kanske inte eller skulle inte gräva i vårt område, vilket är fel. Det är en form av krypskytte mot en konkurrent som IP-Only bedriver.
Vidare berättade informatören att man inte tar ut någon nätavgift av abonnenten. Att den avgiften
istället tas ut av operatören var man inte så benägen att berätta. Enligt IP-Onlys allmänna villkor,
punkt 10 b, så äger företaget rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter till annan part. När en I
åhörare ställde frågan om en eventuell framtida försäljning, med anledning av punkt 10 b, så svarade
informatören att det knappast är aktuellt och nämnde att IP-Only tvärtom hade köpt Jämtkrafts telekomnät. Men detta är knappast något som en IP-Only representant kan lova. En eventuell framtida försäljning av nät och abonnenter bestäms istället i Wallenbergs styrelserum och varje privat aktör vill
givetvis tjäna pengar. Samma åhörare frågade om framtida prissättning med tanke på den monopolställning som en nätägare har. Argumentet från informatörens sida var då att Post- och Telestyrelsen
håller nätägarna under uppsikt, så dessa kan inte höja priset hur de vill. När jag kollade med PTS så
berättade de att det inte ingår i deras uppgift att ha koll på nätägarnas prissättning.
Det går inte att ge något entydigt svar på frågan om vem av Sollefteå Stadsnät eller IP-Only som
blir billigast på längre sikt, men att det är bättre att pengarna stannar inom kommunen torde vara en
självklarhet, att skicka dem söderut är ingen bra idé. Det är illa nog som det är med den koloniala
utsugningen av Norrland. I det här fallet är det bra med lokalpatriotism och det är även lättare att komma till tals med en ansvarig person i ett lokalägt nät. Ringer man IP-Only så är det ett anonymt callcenterföretag som svarar.
Lars Axelsson, Kalknäs
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yss hemkommen från en skidtur kommer jag ihåg när Anders och jag skidade till Kalknäs
skola under vintrarna (jag tror inte att någon nioåring gör detta idag). Vi gjorde egna spår
förbi Altins och vidare över lägdorna och när vi kom fram fick vi hänga upp de fuktiga ytterkläderna. Jag minns lukten av blöta yllesockar som låg och torkade på elementet. På den tiden (60-talet) hade man oftast inte syntetkläder eller täckjackor utan det var ylletröjor och
anorak som var ytterplagg. I backspegeln kan det tyckas som ett mycket klimatsmart sätt att
transportera sig; ingen användning av fossila bränslen och dessutom motion långt ifrån något
gym eller någon idrottsanläggning. Enligt forskare idag är inlärning kopplat till fysisk aktivitet
det optimala sättet att kunna koncentrera sig och lära sig saker.
Min ungdomstid präglades mycket av idrott, på sommaren friidrott och på vintern skidåkning.
På den tiden hade Undroms IF många barn och ungdomar som var aktiva på skidor. Vi hade barmarksträning under hösten med start från Kalknäs skola och sprang på elljusspåret. Det var
både stavgång, intervaller och distanslöpning. I oktober såg alla fram emot att få åka på skidlägret till Åkersjön i Jämtland. Där åkte alla många mil per dag, åt mycket och god mat och sov
välbehövlig sömn. Extra spännande var det när det italienska landslaget var där samtidigt. Väl
hemma igen var det ibland brist på snö och vi letade då snö på skogsvägarna ovanför Gålsjö. Vi
åkte på skogsbilvägar på kvällarna med pannlamporna dansande i mörkret. På helgerna åkte vi
ofta på tävlingar runtom i Ångermanland. Om det var lite snö åkte vi till Bredbyn eller ibland ännu längre norrut till Rödvattnet, där det alltid var snösäkert. Många tävlade också flitigt i Ungdomsskidan, som arrangerades i bl a Österforse och Forsmo, där upp emot 150 ungdomar deltog varje gång.
Undroms IF var en mycket aktiv klubb på 1970-talet och arrangerade också Sunnerstatävlingen, huvudsakligen för boende i Boteå. 1977 var det hela 123 startande, vilket är mycket
imponerande! Den riktigt stora tävlingen (utåt sett) var 1983, då UIF hade 50-årsjubileum och
arrangerade Rävenloppet på vårkanten. Skidstjärnor som Thomas Wassberg, Torgny Mogren,
Billan Westin och Magdalena Forsberg m fl deltog. De kom också med till den bejublade festen
på kvällen i Sunnersta Folkets Hus.
Som jag kommer ihåg, rådde det ingen brist på sysselsättning i Undrom när jag växte upp.
Förutom Undroms IF var jag också med i Vi Unga, där vi pysslade med diverse saker och hade
olika aktiviteter som t ex frågesporter om allmänbildning.
Sedan 15 år tillbaka bor jag och min man Gunnar i Hudiksvall. De tre barnen är utflugna och
bor för närvarande i Uppsala, Stockholm och Tromsö. Vi åker med jämna mellanrum hem för
att träffa mina föräldrar, syskon och syskonbarn. Det har blivit tradition att alltid åka upp i början av oktober för att ta upp potatis och träffas under trevliga former. Mina barn tycker mycket om att vara i Undrom. Min dotter Ida, som är journalist, skrev i våras en artikel ”När världen kom till Undrom” som handlar om flyktingboendena på Stöndar och Gålsjö. Den kommer
att publiceras i Magasinet Arena i december och går att köpa på Pressbyrån.
Jag arbetar idag som fransklärare på Internationella Engelska Skolan i Sundsvall
och trivs mycket bra. Detta betyder att jag pendlar med tåg varje dag vilket tar
tid, men eftersom jag trivs på jobbet så är det värt den tiden. Det innebär
också en närhet till hembygden eftersom jag arbetar i Västernorrlands län
och flera kollegor har anknytning till Sollefteå eller känner till Undrom. Dialekten är välbekant och det ger en känsla av tillhörighet jämfört med förut när
vi bodde i Falun och Karlstad. Det känns bra!

Karin Forsgren, dotter till Sigge och Inga Bodin och syster till Anders Bodin
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