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Undroms Närlivs firade ettårsjubileum

Jubileumet firades med kaffe och tårta.
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Boteå kan glädja sig
åt ett rikt djurliv

Speciellt bävern tycks trivas i
Boteås vattendrag. SIDAN 24

Söndagen den 8:e april hölls HögmäsInvigning av den nya orgeln i Boteå kyrka har sa med orgelinvigning i Boteå kyrka,
ägt rum. I samband med högtidligheterna hölls som i princip var fylld till sista plats.
även ett antal konserter. Dessutom anordnades Boteåkören och församlingens präsdet ett orgeldisco för bygdens yngre invånare. ter medverkade.
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Boteåbor engagerar sig för
bygdens framtid. SIDAN 21

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Fortsatt bygdeutvecklingsarbete i Boteå

SIDAN 3

älkommen att ta del av ännu ett fullmatat nummer av Botebladet, Boteås
egen tidning!
Det har under åren lagts ned mycket
tid och kraft på att utveckla Boteå. Både
föreningar, företag och privatpersoner har
på olika sätt varit delaktiga och hjälpts åt
i det arbetet. Att ständigt driva utvecklingen framåt är en nödvändighet för en
levande bygd och överhuvudtaget för en
bygds möjlighet till överlevnad. Aktiva och
inspirerade människor förmår att förändra
situationer och sammanhang. Detta märktes inte minst i samband med att både
Kalknäs skola och Vallänge särskilt boende stod inför hotet om nedläggning för
ett antal år sedan. Men tack vare gemensamma krafter kunde enskilda och föreningsliv tillsammans mobilisera de krafter
som krävdes för att vända på skutan. Tillsammans och sida vid sida kan man nämligen förflytta berg om så krävs! Det är därför som vi behöver varandra och det är
därför som också du behövs!
Via Boteåparlamentet, bygdens byalag,
och dess olika verksamhetsgrupper finns
det möjlighet att, utifrån sina förutsättningar, vara med och göra en insats för
bygden. Låt dig därför nomineras om du
blir tillfrågad eller nominera gärna dig själv!
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

Detta
nummer är

30
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 6/9 2018
Notera detta datum
i Din planering!
ret var 1981 och jag var två år gammal. Mina föräldrar packade
flyttlasset i Vasastan och satte kurs mot Kungsgården utanför
Nyland. Där skulle jag komma att tillbringa fem härliga barndomsår. Jag fick min första häst när jag fyllde fyra; en svart
shetlandsponny vid namn Dino. Lyckan var total trots att han slängde
av mig fler gånger än jag lärt mig räkna till. Vi hade också killingar
och en mjölkko som hette Britta. Under åren i Nyland föddes också
mina två lillebröder Jonas och Tony på Sollefteå BB. Jag minns hur
förkrossad jag var, när vi tre dagar innan jag skulle börja första
klass skulle flytta tillbaka till Stockholm. Då kunde jag inte veta att
jag många år senare skulle bo i Törsta med min sambo, våra tre barn,
hund, katt, 30 höns och två hästar.
Mitt djur- och naturintresse har följt mig genom hela livet. Som
nioåring startade jag hamsteruppfödning hemma i villan i Stuvsta,
söder om Stockholm. Jag inriktade mig på att få fram blå silkeshamstrar, som åtminstone vid denna tidpunkt var väldigt ovanliga, och jag
lyckades! Jag kommer ihåg den roade blicken hos zooaffärens ägare
när jag kom in med en kull hamstrar och deklarerade att jag ville bli
deras huvudleverantör och ville förhandla priser. Men sagt och gjort,
50 kr styck blev det! Sedan dess har jag även hunnit pröva på bl a
jordekorrar, pygméigelkottar och majsormar.
Intresset för biologi och genetik är så här i efterhand nog en av
anledningarna till att jag hamnade i och fastnade för just kockyrket.
En bra kock bör nämligen ha ett helhetstänk runt råvaror och dess
ursprung och inte minst en respekt för att förvalta dem på bästa
sätt. Mat ska vara god, glad och helst närproducerad!
När jag var 23 år blev jag mamma till en underbar liten pojke och
fyra år senare till ännu en. Som många redan vet, är det en omvälvande
och fantastisk upplevelse i livet. Men tankarna på vilket samhälle mina
barn skulle komma att växa upp och leva i kom också. Nästan 13 år senare bestämde jag mig för att göra något åt saken och börja engagera mig i kommunalpolitiken. Jag sitter i kommunstyrelsen och i höst
kandiderar jag för Moderaterna till kommunfullmäktige i Sollefteå
kommun och hoppas på möjligheten att lyfta fram Undrom och alla
dess möjligheter.
I dagsläget har jag delvis lagt kockrocken
på hyllan till förmån för att jobba som mättekniker i vårt familjeföretag, där vi också kör
catering i mån av tid. Så nu vet ni lite mer om
mig!
Vill du köpa lokalproducerade ägg i vackra
färger, har en idé om hur vi ska utveckla Boteå, eller kanske bara är kaffesugen, så titta
gärna in.

Alexandra De Wall, Törsta
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Torbjörn Borgström och Cathrine Rolén, från Sollefteå Stadsnät, på plats utanför Undroms Närlivs.

Sollefteå Stadsnät räknar med att
kunna leverera fiber under hösten
Det finns fortfarande möjlighet, för dem som bor längs stomnätet, att beställa fiberanslutning
et har hunnit gå ganska exakt två år sedan Sollefteå Stadsnät höll sitt första informationsmöte i Sunnersta Folkets Hus (se Botebladets sommarnummer 2016 på www.botea.se).
Sedan dess har det hunnit rinna en hel del vatten under Björkåbron och den planerade fibernedläggningen i Boteå har dragit ut på tiden bl a beroende på att Sollefteå Stadsnät har behövt att
vänta in tillstånd från olika myndigheter. Vecka 23 räknar dock stadsnätet med att komma igång
med grävningarna.
I samband med att Undroms Närlivs firade sitt ettårsjubileum den 20:e maj, fanns Torbjörn Borgström och Cathrine Rolén, från Sollefteå Stadsnät, på plats för att informera och svara på frågor.
Deras besök tillkom i all hast och planerades in när de, via Boteås hemsida, fick veta om butikens
planerade jubileum. Deras inplanerade besök kom därför att annonseras på Boteås hemsida endast
ett par dagar innan. Via hemsidan kan byborna få del av information med kort varsel.
En hel del bybor stannade till hos stadsnätets representanter för att ställa frågor och dessa fick
t ex veta att grävningen av stomnätet kommer att ske i 5-6 km etapper och att kunderna kommer att
kopplas på efterhand. Likaså att stadsnätet kommer att skicka ut en tidsplan och kartor, som visar
kundens anslutningspunkt, och att grävningen kommer att ske i samråd med kunden. Utlämning av
skyddsrör och markeringsband kommer att, via självbetjäning, ske vid Para skola och Sunnersta
Folkets Hus. Om projektet fortlöper som det är planerat, så beräknas grävningarna vara klara i november. Torbjörn Borgström, driftsansvarig på stadsnätet, berättade även att stadsnätet under hela
processen har försökt att få till en dialog, om en generell samordning, med IP-Only, dock utan att
lyckas. En del IP-Onlykunder har tydligen lyckats att säga upp sina kontrakt och han rekommenderade
de bybor som skrivit på för dem att kontakta IP-Only för att få svar på sina frågor. Det finns fortfarande
möjlighet, för de byinvånare som bor längs stomnätet och som ännu inte har beställt fiber hos stadsnätet, att hoppa på tåget. Deadline är satt till den 8:e juni, därefter höjs installationskostnaden med
2 000 kr.
av Rolf Ronestjärna
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Domkyrkoorganist Lars G Fredriksson fick äran att spela på orgeln i samband med invigningen.

Nya orgeln i Boteå kyrka invigdes med pompa och ståt
Efter ganska lång process var det äntligen dags för den nya orgeln att invigas och tas i bruk
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oteå kyrka var i det närmaste fylld till bristningsgränsen, och glädjen och tacksamheten
stod högt i tak, i samband med den efterlängtade invigningen av den nya kyrkorgeln söndagen
den 8:e april. Samtliga präster i församlingen fanns på plats, och medverkade vid högtidstillfället, tillsammans med prominenta gäster och besökare från när och fjärran.
Efter det att kyrkvärd Laila Lindholm hade hälsat välkommen till högmässan skedde klockringning. Därefter tog kyrkoherde Charlotte Odelberg till orda och hon kunde tacksamt konstatera att

Den nya orgeln i Boteå kyrka ger ett synnerligen pampigt intryck framifrån altarringen.
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Boteå kyrka var fylld till bristningsgränsen.
Domkyrkoprost Kent Nordin invigningstalade.
det äntligen, efter många år av väntan, var dags
BOTEÅ KYRKA
att inviga Boteå kyrkas nya orgel.
Boteå kyrka byggdes troligen på 1100-talet vilket
För den som inte har hängt med i svängarna, gör den till en av de äldsta medeltida stenkyrkorna
så kan man kanske säga att tiden mellan idé och i Ådalen. Vid 1400-talets mitt byggde
forts.man
nästa
till sida
en
förverkligande har varit väldigt lång. Redan i korsarm åt söder. Under 1500-talet försågs innermitten 80-talet kunde man nämligen konstatera taket med tre stjärnvalv. 1660 tillbyggdes en ny
att kyrkans orgel, som installerades i mitten av sakristia av sten. 1788 byggdes en fristående
50-talet, började att spela på sista versen. En del klockstapel av byggmästare Eurenius och under
toner hade nämligen börjat att haka upp sig och 1800-talet kläddes den in med vitmålad panel.
orgeln behövde dessutom stämmas oftare än vad Stapelns lillklocka är daterad till 1670. Dopfunten
brukligt är. Det skulle dock dröja 20 år innan pro- är från senare delen av medeltiden, troligen 1500cessen kom igång och då visade det sig att både talet. Altaruppsatsen har drag av barock och roLänsrätten och Förvaltningsrätten valde att sätta koko och är troligen tillverkad av Johan Edler d.ä
sig på tvären när det gällde planerna på att även (1734-1797). Predikstolen är från 1765. I kyrkan
byta ut själva orgelfasaden (vilket för det mesta har funnits kyrksilver med flera medeltida rariteter,
är brukligt i samband med orgelbyten). Till sist däribland paten av förgyllt siver från 1400-talet
löste det hela sig och valet av orgelbyggare föll och en vinkanna från Hamburg tillverkad vid 1600på den välrenommerade orgelbyggarfirman Brö- talets början. Alltsammans stals vid ett inbrott (Widerna Ruffatti i Padua, Italien, som även byggt kipedia).
orglarna i Uppsala och Härnösands domkyrkor. Kyrkan har tre stjärnvalv som haft målningar, vilka
Dagens invigningstalare var kontraktsprost är överkalkade. Inga medeltida skulpturer finns beKent Nordin och han uttryckte bl a en önskan om varade. Inredningen är huvudsakligen tillkommen
att orgeln skulle få vara en brygga till Guds eviga under 1700- och 1800-talen (Länsmuseet Väsvärld och att dess toner skulle få förmedla det krist- ternorrland).

Boteåkören bidrog under invigningen med välstämd körsång under ledning av kantor Eva Rosell.
5

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA
FOTO: ROLF RONESTJÄRNA
FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Kyrkoherde Charlotte Odelberg och kontraktsprost Kent Nordin i mitten flankerade av pastoratets präster bestående av Elisabet Norén, Rolf Öhlén, Henrik Domeij och Elisabeth Grafström.
na hoppet. Han läste även ur Efesierbrevet och citerade även några strofer ur en Viktor Rydberg dikt.
Äntligen var det dags för den nya kyrkorgeln
att presentera sig och det skedde i form av stycket
Prière à Notre Dame-Toccata ur Suite Gothique,
op. 25 av Léon Boëllmann, framförd av domkyrkoorganist Lars G Fredriksson. Det var ett mäktigt
ögonblick och torde inte ha lämnat någon oberörd!
Orgeln fick ytterligare några tillfällen att visa upp
sig under mässan, bl a i samband med psalmsång
och vid ackompanjemang av Boteåkören.
Efter högmässan var det lunch i Sockenstugan,
där orgelbyggaren Piero Ruffatti gavs tillfälle att
berätta om orgelbygget.
av Rolf Ronestjärna En kollekt togs upp till förmån för kyrkorgeln.

Orgelbyggaren Piero Ruffatti fanns på plats i Boteå kyrka för att närvara vid orgelinvigningen.
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I samband med invigningen av Boteå kyrkas nya orgel hölls för första gången ett orgeldisco.

Boteå kyrkas nya orgel firades under en hel vecka
Både proffsmusiker och lekmän fick möjlighet att bekanta sig med orgeln under veckan

Även några vuxna dansade loss på discot.
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estligheterna i anslutning till invigningen av Boteå kyrkas nya orgel pågick i princip en vecka. I samband med ett öppet hus och mingel i kyrkan, tisdagen den 10 april, hade Boteåborna
möjlighet att bekanta sig med den nya orgeln. Efteråt bjöds det på orgelkonsert med Mika
Lidén, Församlingens egen organist, där temat för kvällen var bokstaven B som i Boteå. På fredagskvällen arrangerades det ett orgeldisco i kyrkan, riktat till bygdens mellanstadieungdomar. Kvällens
OJ (organ jockey) var den riksbekante konsertpianisten och konsertorganisten Kristina Shtegman
från Uppsala. Hon spelade bl a musik av Ed Sheeran, rockgruppen Queen och ledmotiven ur Pirates of The Carribean och Den lilla Sjöjungfrun. I den sistnämnda, och i Leonard Cohens Hallelujah,
bidrog Tuttifruttikören med uppskattad sång. Under lördagen anordnades det dessutom en festkonsert
med konsertorganisten, kompositören och folkmusikern Gunnar Idenstam. Denne är känd för att
bygga broar mellan den franska katedralmusiktraditionen, symfonisk rock och svensk folkmusik.
av Rolf Ronestjärna

Tuttifruttikören sjöng två sånger från läktaren.
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Företagaren Bengt Pettersson tillsammans med flickvännen Alena och dennes dotter Valeria.

Nyinflyttade Bengt Pettersson
i Väst-Para driver två företag
Företagaren Bengt Petterssons importföretag är stationerat i Estland
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otebladet har under åren haft förmånen att presentera de mängder av företagare som huserar i bygden. En tämligen färsk företagare i Botebladets spridningsområde är Bengt Pettersson, som huserar i Väst-Para med sina företag BG Trading AB och Bengans Stubb och
Trädgård.
Undertecknad brukar då och då slänga ett getöga på anslagstavlan utanför butiken i Undrom. Vid
ett tillfälle i vintras var det en företagsannons som fångade mitt intresse och efter att ha kollat upp
telefonnumret kunde jag konstatera att företaget var lokaliserat i bygden. Veckan efter förra Botebladets utgivning fick jag tillfälle att besöka företagaren Bengt Pettersson i Väst-Para.

Bengt Pettersson erbjuder allehanda tjänster via sitt företag Bengans Stubb och Trädgård.
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Bengt berättar inledningsvis att han ursprungligen kommer från Handöl, i Åre kommun, och ESTLAND
Statsskick: Republik
att han, via en bekant, hamnade i Sollefteå i au- Yta: 45 226 km2
gusti 2016 och att han i december samma år flyt- Huvudstad: Tallin (ca 430 000 invånare 2015)
tade till Väst-Para. Den ganska färska flickvän- Högsta berg: Suur Munamägi (318 möh)
nen Alena, med tolvåriga dottern Valeria, är vid Invånarantal: Ca 1,3 miljoner (2016)
det aktuella tillfället på besök hos Bengt. I början Invånare/km2: 29
av maj är det tänkt att de ska flytta till Sverige för Naturlig befolkningsökning: 0,1% (2016)
Medellivslängd: Kvinnor 82 år & män 72 år (2015)
gott och i den vevan är också bröllop, mellan Bengt Religion: Ortodoxa (16%), lutheraner (10%)
och Alena, inplanerat. Alena berättar, på ganska Läs- & skrivkunnighet: 99,8%
knagglig engelska, att hon just nu jobbar som eko- BNP/invånare: Ca 200 000 kr (2016)
nomiansvarig på ett företag i Kalinkovichi i Vit- Naturtillgångar: Oljeskiffer, skog & fosforit
Viktigaste exportvaror: Maskiner & verktyg
ryssland.
Bengt berättar vidare att han, sedan tre år till- Valuta: Euro
baka, driver en importfirma, BG Trading AB, där
han har importerat varor till Sverige från både Estland och Ryssland. Enligt Bengt finns det idag
cirka 1 200 svenska företag stationerade i Estland
som, via Estland, importerar varor till Sverige från
Ryssland. Orsaken till detta är de krångliga importregler som gäller för Ryssland och att det är betydligt lättare att importera från Estland, eftersom
landet är med i EU. Bengt berättar också att han,
innan han drog igång sin importfirma, jobbade som
skogsmaskinsförare i Ånge i fyra år och att han
dessförinnan hade ett grävföretag i Åre kommun.
Via sitt företag BG Trading AB importerar Bengt
olika typer av maskiner/fordon, med tyngdpunkt
på SnowDogs, fyrhjulingar och svävare. För att få en tydligare bild av vad det rör sig om, bör man
förslagsvis besöka hans hemsida (se annons på sidan 35), där det både finns bilder och filmsekvenser. Han importerar även olika typer av timrade småstugor.
Bengt är dessutom utbildad snickare och via sitt företag Bengans Stubb och Trädgård, som
han drog igång i mars 2017, åtar han sig alla typer av fastighetsservice. En av Bengts specialiteter
är att fräsa stubbar och i fjol fräste han runt 700 stubbar. Han har även kedjegrävt en del för fibernedläggning och vintertid åtar han sig även takskottning. Under de drygt 1,5 år som Bengt har bott
i bygden, har han fått många nya kunder och vänner.
av Rolf Ronestjärna

Via sitt företag BG Trading AB importerar Bengt Pettersson bl a timrade småstugor.
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Butiksägarna Mary Arevalo och Conny Borg fick fin serveringshjälp av den sistnämndes mamma.

Undroms Närlivs firade sitt ettårsjubileum med kaffe och tårta
Conny Borg och Mary Arevalo hoppas på en positiv framtid för butiken

Fem Tre Kronor fans dök plötsligt upp vid butiken. Ett stort antal fikasugna Boteåbor dök också upp.
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öndagen den 20:e maj firade Undroms Närlivs sitt ettårsjubileum med ett stort tårtkalas. Det
är ingen överdrift att säga att vädrets makter verkligen stod på affärsinnehavarna Conny Borg
och Mary Arevalos sida. Det var nämligen strålande sommarväder, vilket naturligtvis underlättade logistiken för själva firandet.
Det dök upp en hel del gratulerande bybor under de nästan tre timmar som Botebladets reporter
bevakade festligheterna och förhoppningsvis gjorde de även ett besök inne i butiken. Vissa tog också
vara på möjligheten att samtala med Sollefteå Stadsnäts representanter, som stod posterade på gräsplätten intill butiken. Jag fick mig en liten pratstund med Conny, som var tacksam för vädret och som
konstaterade att det gångna året hade gått fort och att han och Mary hade överlevt den snörika vintern.
Conny berättade att butiken alldeles precis har blivit utlämningsställe för Systembolaget och att man
nu även kan beställa sina dryckesvaror via Systembolagets hemsida. Vid beställning senast onsdag
sker leverans under fredagen. ”Detta, tillsammans med bussgods, apotek och möjlighet att ta ut
pengar, kommer förhoppningsvis innebära nåt positivt för butiken”, konstaterar han. Conny berättade
även att de planerar en del arrangemang vid butiken i sommar och att dessa kommer att annonseras
på anslagstavlan och bygdens hemsida.
av Rolf Ronestjärna
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Utöver caféverksamheten så kommer det även att bli försäljning av presentartiklar och inredningsdetaljer.

Ulrika Bergmans nya café i
Björkå andas hemtrevnad
På menyn står hembakade bullar och kakor, toast, våfflor och bär- och fruktpajer
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tt alldeles nytt café slår i dagarna upp dörrarna i en av de f d pensionärslägenheterna i Björkå.
Initiativtagare och ägare till det nya caféet, Fik i Butik Björkå, är Björkåbon Ulrika Bergman.
Ulrika, som är född och uppvuxen i Vänersborg, flyttade som 16-åring till Tybränn, pappans
hemby. Med en undersköterskeutbildning i botten har hon under åren bl a jobbat som dagmamma, resursperson på Kalknäs skola, vikarierat på Vallänge och fungerat som allt i allo i maken Anders företag Sollefteå Mekaniska AB. Ulrika berättar att idén till caféet föddes när hon såg att det ofta stannade till husvagnar på lillvägen nedanför. När sedan en av pensionärslägenheterna, som tidigare hade gjorts om till ett garage, blev ledig, bestämde hon sig för att förverkliga sin vision. ”Det ska bli
fantastiskt roligt att få skrida till verket med den dröm som jag har haft under en lång tid. Min vision är att caféet ska få bli en samlingspunkt där föreningar och privatpersoner i alla åldrar kommer att träffas. Alla är välkomna och det finns inget köptvång!”, säger Ulrika. Hennes tanke är även
att föreningar och grupper ska kunna hyra lokalen där fika ingår.
av Rolf Ronestjärna

Ulrika och maken Anders har iordningställt den ca 150m2 stora lokalen på kvällar och helger.
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ABBA-sjungande Boteåkören leddes i vanlig ordning av Församlingskantorn Eva Rosell.

Boteåkören hyllade ABBA vid
Öresmötet i Boteå Sockenstuga
ABBA-konserten kompletterades av ett musikquiz och trevlig gemenskap
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yllningskonserterna har på sistone duggat ganska tätt i Boteå. I november bjöd nämligen
Non-Stopkören på en hyllning till Elvis Presleys ära, i samband med 40-årsminnet av hans
död (se förra numret av Botebladet på www.botea.se), och den 6:e mars var det dags för
ännu en hyllningskonsert. Den här gången var det Boteåkören som hade tagit sig an den svenska popgruppen ABBA:s fantastiska repertoar.
Församlingsprästen Rolf Öhlén hälsade inledningsvis välkommen till Öresmötet i Boteå Socken-

De församlade åhörarna i Boteå Sockenstuga fick lyssna till en handfull gamla ABBA-hits.
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ABBA
ABBA var en svensk popgrupp, som gav ut musik mellan 1972
och 1983. ABBA bestod av två gifta par: Björn Ulvaeus och Agnetha Fältskog samt Benny Andersson och Anni-Frid
"Frida"
Lyngforts.
nästa
sida
stad. Gruppen räknas som en av de största i musikhistorien med
över 400 miljoner sålda skivor och är en av få artister som vunnit
framgång över jordens samtliga kontinenter. Under mitten av 1970talet, fram till gruppens upplösning, var de försäljningsmässigt
världens framgångsrikaste popgrupp alla kategorier. ABBA hade
närmare 70 singlar som listettor över hela världen och över 60 albumettor. I Storbritannien hade de 19 raka top 10 singlar, 10 stycken singelettor samt nio album som nummer 1 på den brittiska topplistan varav åtta stycken i följd (1975-82).
Gruppens första album var Ring ring 1973 och deras sista album
var The Visitors, som kom ut 1981. Det stora internationella genombrottet kom i Eurovision Song Contest 1974, där gruppen framförde
det vinnande bidraget Waterloo.
Medlemmarnas äktenskap brast, 1979 respektive 1981, och gruppen gjorde sin sista studioinspelning hösten 1982. Vid endast ett
tillfälle har gruppen därefter samlats för att sjunga framför tv-kameror; i Lasse Holmqvists program Här är ditt liv med Stikkan Anderson 1986. 2014 hade gruppen sålt 400 miljoner skivor och är
därmed Sveriges mest framgångsrika musikexport genom tiderna.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

Fotnot: Filmklipp från kvällen finns utlagt
på https://www.youtube.com/user/kulroffe

KÄLLA: WIKIPEDIA

stuga och sade skämtsamt att han
först trodde att arrangemanget handlade om konserver (ABBA). Därefter tog Boteåkören vid, under kantor Eva Rosells ledning, och framförde under kvällens gång låtarna
Thank You For the Music, Super
Trouper, Mamma Mia, Happy New
Year och The Winner Takes it All.
Vid tre tillfällen gjordes uppehåll
för ett musikquiz, som innehöll tre
frågekategorier: T ex vilken artist
var det som sjöng sången Sommaren är kort, t ex vilket instrument
hittar du i ett öra och t ex vem var
det som ”skuttade med ett skratt ur
sin säng”?
Det gjordes även ett uppehåll för
fika, som körmedlemmarna stod
för. Likaså var det auktion på en tjock
ABBA-bok, även innehållande en
CD-skiva, som slumpades bort för
bara en hundring. Avslutningsvis
höll Rolf Öhlén en kort andakt.
På det hela var det en riktigt trevlig och gemytlig kväll som givetvis
hade förtjänat en större publik. Hade undertecknad fått önska sig något
ytterligare, så hade han nog också
gärna velat höra Dancing Queen,
även om den torde vara ganska svårsjungen.
av Rolf Ronestjärna

Boteåkörens stämsång gav de välkända och omtyckta ABBA-låtarna ett helt nytt sound.
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Samtliga körmedlemmar i Tuttifruttikören var utklädda till en del av djuren på Noas ark.

Tuttifruttikören framförde
musical i Boteå Sockenstuga
Tillsammans med Församlingsanställda gestaltade kören historien om Noa i Bibeln

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

usikupplevelserna står nästan som spön i backen i Boteå och då och då har Botebladet
förmånen att få referera från dessa tillfällen. Den 25:e mars var det Tuttifruttikören, bestående av körmedlemmar från Kalknäs skola, som fick möjlighet att visa upp sig i Boteå Sockenstuga, i det att de framförde musicalen I samma båt.
Glädjande nog var det en hel del åhörare på plats i Sockenstugan vid det aktuella tillfället och
de församlade fick ta del av en ca 40 minuter lång föreställning, bestående av 14 sånger och en berät-

Mellan sångerna berättade Annika Sundberg och Elisabeth Grafström historien om Noa.
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NOA

KÄLLA: WIKIPEDIA

Noa var en profet i Gamla Testamentets Första Mosebok. Han
räddade sin familj och världens djur undan syndafloden genom
forts.
att ta ombord ett par av varje art på sitt skepp, Noas
ark.nästa
Noas sida
far
var Lemek.
Noa är en framstående profet inom judendomen, kristendomen
och islam. Noa var far till Sem, Ham och Jafet, men hans fru
nämns aldrig vid namn i Bibeln. Noa var en tionde generationens
ättling i rakt nedstigande led från Adam.
Enligt judisk och kristen tradition härstammar alla folk från Noas
familj. Inom den judiska traditionen rekommenderas därför ickejudar att följa de sju noakidiska lagarna, medan judar rekommenderas följa Gamla Testamentets lagar, Torah.
Första Mosebok berättar att när Noa var gammal, var Gud så
besviken på människans syndfullhet att han sände en syndaflod
för att rensa jorden från allt liv. Men eftersom Gud såg att Noa var
en rättfärdig man, befallde han honom att bygga en ark för att
rädda sig själv, sin familj och alla djur, ett av varje kön.

FOTO: ROLF RONESTJÄRNA

telse, byggd på den bibliska berättelsen om Noa och Syndafloden, berättad av Församlingsprästen Elisabeth Grafström och fritidsledaren
Annika Sundberg.
Samtliga barn i Tuttifruttikören
var utklädda till olika djur och sångerna, som bl a handlade om de olika djuren i arken (mus, katt, varg,
fluga, kameleont, elefant och giraff) framfördes i duetter eller av
hela kören som helhet. Musicalen
innehöll även två sånger om en gris
och den duva som Noa släppte ut
efter det att arken hade landat på
Ararats berg.
Musikstilen bestod av både blues
och rapp och sammantaget gjorde
kören riktigt bra ifrån sig, för det
var inga enkla melodier och texter
som det handlade om.
Efteråt fick jag mig en liten pratstund med kantor Eva Rosell, som
övar med Tuttifruttikören en gång
i veckan. Hon berättade att kören började med att öva in ett par sånger i
höstas och att resten övades in under våren. Vidare att musicalen var
skriven av Nadja Eriksson och att
den kom ut 2017.
Efter föreställningen bjöd tre av
tjejerna på ett extranummer; sången
Halleluja. Det bjöds även på fika
samt påskpyssel och påskäggsjakt
för de minsta. av Rolf Ronestjärna

Tuttifruttikören, på plats i Sockenstugan, sjöng under ledning av Församlingskantorn Eva Rosell.
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Sture Nordén

Sture Nordén kom att jobba inom
skogen under hela sitt liv
I detta nummer av Botebladet träffar vi Björkåbon Sture Nordén
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ör lite drygt två år sedan hade undertecknad förmånen
att få intervjua Björkåbon Kerstin Nordén (se Botebladets vårnummer 2016 på www.botea se). Vid det tillfället råkade jag träffa hennes make Sture och blev lite nyfiken på honom som person. Ett par veckor innan det här numret
av Botebladet gick i tryck (dagen efter Stures 81-årsdag) hade
jag förmånen att få mig en liten pratstund med honom.
Sture Nordén berättar inledningsvis att han föddes och växte

Sommartid håller Sture Nordén igång genom att cykla.
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FEM SNABBA FRÅGOR:
Mitt älsklingsplagg:
- Shorts och tröja på sommaren.
Sån är jag:
- Lugn och sansad och hetsar
inte upp mej i onödan.
Tre föremål jag skulle ta
Tre föremål
jag skulle
ta med
med
till en öde
ö:
-mSågverketdarbete
Korsord, penna och min el- &
vävstolen.
cykel
(men den lär dock bli
svår att ladda he, he, he).
Jag blir glad när:
barnbarne..
- jag
Jagträffar
får träffa
barn, barnbarn
och barnbarnsbarn.
Någon jag gärna vill träffa:
- Min mammas morbror. Han var
jättesnäll och jag såg upp till honom.

upp i Björksjön. Båda hans föräldrar härstammade från Björksjön. Pappa Torsten var skogsarbetare,
men sadlade om till snickare i 50-årsåldern, medan mamma Hilma var hemma och tog hand om
hushållet. När Sture var fem år gammal gick hans mamma tyvärr bort, endast 28 år gammal. Sture
kom då, på sin egen önskan, att flytta till sin mormor och dennes bror som bodde på granngården,
medan Axel, hans ett år yngre bror, kom att bo kvar hos pappan. På gården fanns det ett par hästar,
halvdussinet kor, grisar, får och höns och redan vid tidiga år fick Sture börja att hjälpa till hemma.
Som sex-sjuåring körde han ringvälten och balansräfsan på åkrarna. Sina sju skolår tillbringade
han i Björksjöns skola, varav årskurs två i Björkå.
Mormoderns gård låg mitt i byn och blev därför något av en samlingspunkt för byns barn och
ungdomar. Sommartid spelade man fotboll och man hoppade längd och höjdhopp. Badade gjorde
man både i Björksjön och i Björkån. I den sistnämnda brukade man även fiska. Vintertid åkte man
skidor och skridskor och spelade bandy på en tjärn i närområdet. Under vinterhalvåret visades det
film i Björksjöns Folkets Hus. Ett minne, som etsats sig fast hos Sture, är när, på den tiden den kontroversiella filmen, Hon dansade en sommar kom till byn. Året var 1952 och intresset för filmen var
så pass stort att man, för ovanlighetens skull, fick köra dubbla föreställningar. Åldersgränsen för
filmen var 15 år och Sture hade precis hunnit fylla 15, något som gjorde en del av hans jämnåriga
kamrater rejält avundsjuka. I äldre tonåren var även Sture ganska ofta på dans i Folkets Hus.
Efter avslutad skolgång, 14 år gammal, började Sture jobba i skogen för Björkåbolaget. ”Jag
minns att jag släpptes av mitt ute i skogen med yxa och såg, utan någon som helst inskolning. Nåt
sånt skulle ju inte vara möjligt idag”, konstaterar Sture och skakar lätt på huvudet. Skogen kom
att bli Stures liv och levebröd. 1959 skaffade han en egen häst och kom därefter att köra för skogsbolaget fram till 1966, då han fick jobb som skogsmaskinsförare åt SCA, som i den vevan hade tagit över avverkningen åt Björkåbolaget. 1970 investerade han i en egen skogsmaskin och fortsatte
därefter att i egen regi köra för SCA. 1975 sålde han den maskinen och köpte istället en fällareläggare, som han hade fram till 1985 då han skaffade en skördare, som han körde fram till dess att
han gick i pension 1999. ”Jag har alltid tyckt om att jobba och jobbet i skogen har varit ett väldigt fritt jobb, där jag själv har kunnat bestämma hur mycket jag har velat jobba”, summerar
Sture sina närapå 50 år som skogsarbetare.
Ett av Stures stora glädjeämnen i livet är utan tvekan hans stora familj, bestående av makan
Kerstin, fem barn, tretton barnbarn och sex barnbarnsbarn. Det hela drog, så att säga, igång 1957
då sonen Svante föddes. Svante, som bor i Sollefteå, är gift, har två barn och driver ett eget företag
inom hydraulik. 1962 föddes sonen Lasse, som bor i Björkå, är gift, har fyra barn och jobbar som
konsult inom trävarubranschen. 1971 kom dottern Susanne till världen. Hon bor i Forsmo med sambo, hon har tre barn och hon jobbar på Vemyra. I mitten av 70-talet valde Sture och hans ungdomskärlek att gå skilda vägar och i den vevan blev han tillsammans med Kerstin och 1975 föddes sonen Johan, som bor i Sollefteå, har ett barn och jobbar som busschaufför. 1976 flyttade Sture till
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forts. nästa sida

Sture Nordén trivs med lugnet i Björkå och även med att ha naturen direkt inpå husknuten.
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Sollefteå. 1978 föddes dottern Kristina, som bor med sin sambo i Sollefteå. Hon har tre barn och
jobbar som avdelningschef på Sollefteå sjukhus. 1998 gick flyttlasset tillbaka till hembygden och
till det införskaffade huset i Björkå.
Sture fick redan i unga år ett stort idrottsintresse, ett intresse som har följt honom genom hela
livet. Speciellt skidåkning, där han själv var aktiv, har legat honom varmast om hjärtat. Sture berättar att själva grunden till hans skidlöparkarriär lades i samband med att han vintertid skidade till
och från skolan. Som 15-åring kom han med i och började tävla för Björkådalens IF och kom att nå
fina resultat, på både ungdoms- och juniornivå, och han deltog t ex i junior SM 1957. Sture plockar
fram ett urklippsalbum från den tid då han var aktiv. En tidningsnotis som sticker ut i mängden är från
en tävling 1959, då han var på toppen av sin karriär, där han i ett 20 km lopp hade en segermarginal
på 7,5 minuter. Sture var även, under några år, med i Björkås junior- och B-lag i fotboll och under
70-talet spelade han dessutom i Korpen. Sin allra sista match spelade han 2007, i en vänskapsmatch mellan Björkås och Undroms slocknade stjärnor. Sture hade då hunnit bli 70 år gammal...
Även om Sture numer kanske mer odlar sitt idrottsintresse framför TV:n, så är han långt ifrån
någon soffpotatis. På vintrarna har han nämligen fortsatt med sin kära skidåkning och under många år
har han även kunnat ses på sin cykel, när han trampat runt på vägarna i bygden. 2016 blev det totalt
365 mil, men i fjol fick han dock nöja sig med ”blygsamma” 150 mil p g a att hjärtat krånglade. För
att vara lite snällare mot hjärtat har han därför införskaffat en elcykel och på 2,5 vecka har han redan
hunnit cykla 30 mil. ”Givetvis måste man trampa hela tiden, även om det är en elcykel, men det
underlättar i uppförsbackarna”, förklarar Sture och tillägger: ”Så länge jag orkar vill jag försöka
hålla igång. Det är bra för kroppen så länge som man rör på sej.”
Sture har även tyckt om att vara i skogen på sin lediga tid och han har alltid varit en inbiten bärplockare. ”Via jobbet i skogen lärde jag mej var hjortronställena fanns”, berättar Sture och ler
försiktigt. På äldre dar har han även blivit något av en korsordsnörd och det är med stort intresse
som han brukar ta sig an korsordet i dagstidningen.
Björkådalens IF, där Sture har varit medlem sedan 1950, har alltid haft en stor plats i hans hjärta.
Under ett antal år på 50-talet, och även under några år på 2000-talet, var han kassör i föreningen.
Sture har även varit fackligt engagerad. Mellan åren 1965-1988 satt han t ex ordförande i Skogsarbetarförbundets lokala sektion. I början av 70-talet satt han ordförande i Björkådalens arbetarkommun och under samma period var han även aktiv för Socialdemokraterna och satt t ex med i Socialnämnden, Skolstyrelsen och Taxeringsnämnden under en mandatperiod.
I år är det alltså 20 år sedan Sture och Kerstin flyttade till Björkå och det råder ingen tvekan om
att de inte har ångrat sitt beslut. ”Jag trivdes i bygden när jag bodde här tidigare och jag trivs
även idag. Det är lugnt och fridfullt här och det är nära till naturen, med blåbärsstället precis
inpå knuten. Vi har även bra och trevliga grannar”, konstaterar Sture avslutningsvis.
av Rolf Ronestjärna

Sture Nordéns urklippsalbum vittnar om att han var en mycket duktig skidåkare i sin ungdom.
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ET
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.

Just nu finns det ett antal lediga lägenheter på f d pensionärshemmet i Undrom. Om Du är intresserad av att bo centralt i
byn, men ändå uppskattar lugnet på landsbygden, så kontakta
Risto Rundgren på telefon 070-204 13 11 för mer information.

Bland annat är lägenheten på bilden ledig.
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Många Boteåbor har under de gångna åren varit involverade i Boteåparlamentets verksamhet.

Boteåparlamentet efterlyser
kandidater till valet i september
Boteåparlamentets varande eller icke varande är en angelägenhet för hela bygden
oteåparlamentet, eller Parlamentet som det kort och gott kallas för, är bygdens folkvalda
byalag som samlas till styrelsemöten i Sunnersta Folkets Hus 5-6 gånger per år. Skulle någon, mot all förmodan, råka ha missat vad Parlamentet är, så är det bara att ta del av Erik
Sundbergs informativa artikel i förra numret av Botebladet på www.botea.se. Kortfattat kan man
dock säga att Boteåparlamentets syfte är att verka för en positiv utveckling av bygden och att tillvarata dess intressen på kommunal-, läns- och riksnivå. Parlamentet är ansvarig utgivare för bå-de
Botebladet, bygdens egen tidning, och bygdens hemsida på www.botea.se.
Val till Parlamentet, som idag består av nio ledamöter, sker (sedan en stadgeändring på senaste
byatinget) var fjärde år. Nästa val, dit det finns möjlighet att nominera kandidater, äger rum i samband
med riksdagsvalet i september och valplats är Rixdan i Björkå. Tänk bara på att först tillfråga den
person som du ämnar att nominera! För att vara valbar ska man vara bosatt inom Botebladets spridningsområde mellan Para och Djuped. Ingen tidigare erfarenhet av styrelsearbete behövs, men man
förväntas dock att närvara vid styrelsens möten och med tiden kanske även engagera sig i någon av
Parlamentets arbetsgrupper. Om du känner för att aktivera dig i bygden och dess framtid, så är du
givetvis även välkommen att nominera dig själv!
Vid de bygdeutvecklingsmöten, som har ägt rum under våren (se sidan 3), har Parlamentet uttryckt
en tydlig önskan om att bygdens föreningar åtminstone ska nominera en varsin kandidat inför det
kommande Parlamentsvalet. Via detta skulle man nämligen kunna slå två flugor i en smäll genom
att på så vis, på ett lätt och smidigt sätt, kunna förbättra möjligheten till den föreningssamverkan som
flera bybor har uttryckt en önskan om under ett antal år.
Nomineringar till Parlamentsvalet ska ske, senast den 26/8, helst via mail till valet@botea.se
eller via kontakt med ordförande Pia Hedberg. Nomineringslistan kommer att publiceras och vartefter att fyllas på ute på bygdens hemsida.
av Rolf Ronestjärna
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Bygdeutvecklingsmötet i Sunnersta Folkets Hus den 18:e mars samlade ett 20-tal bybor.

Ytterligare två bygdeutvecklingsmöten har hållits under våren
Den första sammankomsten samlade ett dussintal av bygdens olika föreningar
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otebladet refererade i sitt förra nummer från det inledande bygdeutvecklingsmöte som hölls
i Sunnersta Folkets Hus den 6:e februari. Under våren har ytterligare två möten hållits. Den
18:e februari samlades ett 20-tal bybor, bestående av föreningsrepresentanter, företagare och
övriga intresserade, till möte nummer två. Boteåbon Karin Sellgren, från föreningen Lokal Utveckling i Sollefteåbygden (LUS), ledde mötet och informerade inledningsvis om LUS och berättade att
Boteå hade blivit utvalt som en av tio utvecklingsplatser i Sollefteå kommun. Därefter fick de församlade, i tur och ordning, presentera sig själva och man hade även möjlighet att nämna om man
hade någon idé om hur man skulle kunna utveckla Boteå. Därefter avsattes tid till bordssamtal och
det surrades rejält runt borden. Avslutningsvis sammanfattade man vad man hade kommit fram till
vid bordssamtalen och en mängd olika tankar och förslag fördes fram. Bl a föreslogs en öppen Facebookgrupp för bygden och ett par personer tog på sig uppgiften att försöka fixa det. Likaså kom
frågan om välkomstskyltar i byn upp och några personer tog på sig att jobba vidare med det. Även
tankar på en bankomat och en bensinstation i byn nämndes och likaså behovet av att marknadsföra
byns skola för att kunna locka till sig lärare med behörighet. Likaså efterlystes ett bättre föreningssamarbete för att t ex kunna undvika arrangemangskrockar. Dessutom gavs det förslag på att marknadsföra bygden via en videoproduktion på nätet.
Vid nästa möte, som hölls den 22 april, följde man upp föregående mötes punkter: Den redan
existerande Facebookgruppen hade nu skakats liv i och blivit en öppen grupp, Marco Pieren förevisade en pr-video om Kalknäs skola och en testvideo för bygden som han hade producerat och
likaså presenterades prisuppgifter och vilka regler som gäller för välkomstskyltar. Under mötet dryftades även frågan om en eventuell framtida containermack i byn och det informerades om att arbetet i, det redan befintliga, butiksrådet hade tagit ny fart.
av Rolf Ronestjärna

Bygdeutvecklingsmötet i Sunnersta Folkets Hus den 22 april samlade även det ett 20-tal bybor.
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Det konstaterades under årsmötet att byavakten är i ett stort behov av fler chaufförer.

Polisen anser att Boteå Byavakt
är en stor resurs i deras arbete
Boteå Byavakt fick beröm i samband med att man höll sitt årsmöte i Sunnersta Folkets Hus
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en 4:e mars höll Boteå Byavakt sitt årsmöte i Sunnersta Folkets Hus. Inledningsvis valdes Laila Lindholm till ordförande för årsmötet och därefter gick verksamhetsberättelsen
för 2017 igenom. Man kunde konstatera att byavakten, under det gångna året, hade haft halvdussinet gemensamma möten med övriga byavakter i Ådalen, varav ett av dem var det givande mötet i Kramfors polishus, som det refererades ifrån i förra numret av Botebladet. Man kunde tacksamt
konstatera att samarbetet med polisen, efter det mötet, har blivit avsevärt mycket bättre. Kontiuerlig
patrullering av bygden ägde rum under 2017 och byavakten gjorde t ex fyra utryckningar, där även
polis tillkallades. Tack vare detta noterades det endast åtta inbrott i bygden under året.
Efter godkännande av verksamhetsberättelsen redovisades föreningens ekonomi och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Medlemsavgiften för 2019 bestämdes till 250 kr. Lars Blomén meddelade att
han avgår, efter drygt sju år, som byavaktens ordförande och Andreas Blomén valdes till ny ordförande.
Efter fikat tog Bengt Forsell, från Kramforspolisen, till orda och han inledde med att tacka och
berömma byavakten för dess arbete och poängterade också hur viktig byavakten är för polisens brottsförebyggande arbete. ”Busarna vet om att det finns en byavakt här i Boteå och det skulle göra stor
skillnad om patrulleringen skulle upphöra”, konstaterade han. Han berättade även att 14 nya byavakter har startat upp under året och att en större polisiär närvaro också är på gång i regionen. Likaså nämnde han om ett samarbete med Securitas, där det kommer att handla om informationsutbyte,
kan vara på gång.
av Rolf Ronestjärna

I mitten Boteå Byavakts ordförande Andreas Blomén och polis Bengt Forsell, flankerade av
styrelseledamöterna Lars Blomén, Bernt Bolin, Bengt Mohlin och Bengt Andersson (suppleant).
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Boteåborna Marco Jeroen Pieren och Micael Tomasson skötte om borrningen vid Vallänge.

Bergvärmeinstallation på gång
på Vallänge särskilt boende
Med bergvärmeinstallationen kommer Solatum att kunna sänka sina energikostnader avsevärt
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otebladet har tidigare kunnat berätta om Sollefteå kommuns fastighetsbolag Solatums planer
på att installera bergvärme på Vallänge särskilt boende i Grillom. Beskedet om Solatums
planerade borrningar har givetvis väckt förhoppningar hos både anställda och byinvånare,
eftersom det vid flera tillfällen på senare år har funnits ett nedläggningshot för Vallänge. De aviserade borrningsplanerna har varit en tydlig indikation på att kommunen tror på en framtid för anläggningen och även är beredd att satsa.
Under några veckor i april ägde borrningarna rum på Vallänge och det var, precis som när det gällde borrningarna vid Botatonhuset i januari, Sollefteåföretaget TSB Entreprenad, med Boteåborna
Micael Tomasson och Marco Jeroen Pieren i spetsen, som utförde borrningen. Roger Lundin, verkställande direktör på Solatum, berättar, på väg mellan Edsele och Sollefteå, att anläggningens oljepanna blir kvar som reserv och att man även planerar att bygga om ventilationssystemet, dränera
om och fuktisolera källarväggarna och tilläggsisolera vindarna. ”Den äldre befolkningen ökar i kommunen och vi har inga planer på att avveckla Vallänge. Det känns roligt att vi kan ha service runt
om i kommunen”, summerar Roger Lundin.
av Rolf Ronestjärna

Sex stycken 280 meter djupa hål borrades i samband med borrningarna vid Vallänge i april.
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Andreas Bloméns djur- och naturupplevelse överträffar för det mesta själva jaktupplevelsen.

Bäverstammen är på tillväxt i
Boteås olika vattendrag
Botebladets redaktör fick följa med Grillomsbon Andreas Blomén på bäversafari
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om redaktör för tidningen Botebladet hamnar man då och då i både intressanta och spännande
sammanhang. Upplevelsen i mötet med människorna i bygden är för det mesta oerhört givande
och upplevelsen av det fantastiska djur- och naturlivet i bygden går inte heller av för hackor.
En tidigare upplevelse, som fortfarande finns i starkt minne hos mig, är den älgjakt som jag 2003
fick vara med på tillsammans med Boteå Övre Jaktlag och Arloms Jaktlag. Därför var jag inte sen
att tacka ja när Andreas Blomén erbjöd mig att få följa med på bäversafari längs Tannån. Andreas
är en van älg- och björnjägare och jagar även alla typer av småvilt. Sedan runt tio år tillbaka är han
dessutom en aktiv bäverjägare och brukar skjuta 3-4 bävrar per år, där han tar vara på skinnet och
där låren egentligen är det enda som är matnyttigt på djuret.

Det var en mäktig och minnesvärd upplevelse att se bävern ljudlöst passera förbi ett stenkast bort.
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Safarin äger rum en fantastisk försommarkväll
i mitten av maj. Andreas kör, i nästan vad som tycks Bäverns päls är BÄVERN
mycket tät. På en kvadratcentievigheter, längs krokiga och guppiga grusvägar, meter hud finns omkring 23 000 hårstrån, medan
2
bl a passeras en låst vägbom. Vi kliver ur bilen, människans hud bara har 600 hårstrån/cm
. Pälforts. nästa
sida
vid första anhalten, och Andreas tänder en tänd- sen skyddar djuret mot underkylning och bävern
sticka för att kontrollera vilket håll som vinden rensar den fortlöpande och smörjer in den med ett
ligger på ifrån. ”Är man i fel vind, så är det dömt flottigt ämne; bävergäll. När bävern dyker stänger
att misslyckas, eftersom bävern har ett sånt oer- den näsan och öronen. Den klarar sig under vatthört känsligt väderkorn”, berättar Andreas. Det net i upp till 20 minuter utan att andas.
Bävern lever alltid i närheten av vattendrag eller
visar sig dock att vinden är gynnsam, eftersom det sjöar. Där bygger den sin hydda och dammar av
blåser från bäverhyddan, som vi är på väg till, i grenar, kvistar och slam. Vanligtvis ligger hyddans
riktning mot oss. Tändsticksproceduren upprepas ingång under vattenytan. En vuxen bäver kan under en natt gnaga av ett träd med 50 centimeters
vid flera tillfällen under safarin.
Vi kliver försiktigt uppför en mindre kulle och diameter. När bävern fäller större träd är den engör vad vi kan för att undvika att trampa på torra bart ute efter det tunna grenverket högst upp. Fökvistar. Väl uppe på kullen har vi fin sikt över ån dan består främst av blad, bark, örter och vattenväxter. Bävern går inte i ide utan är aktiv hela
nedanför och en bäverhydda en bit längre bort. året, men i nordliga delar av utbredningsområdet
Det är inte helt givet att vi ska få se någon bäver, är den, på grund av is och snö, tvungen att stanna
eftersom det är ett morgonpiggt djur och därför i sitt bo. I maj månad föds årskullen som kan beför det mesta är aktivt tidigt på morgonen.
stå av upp till fyra ungar. Bäverhannen lever med
Efter runt tjugo minuter gör dock Andreas mig samma hona hela livet. Ungarna stannar hos sina
uppmärksam på en svag krusning i vattnet och strax föräldrar tills de är två år, alltså finns det oftast två
därefter kommer en bäver ljudlöst glidande nedför kullar; årskullen, som vårdas av modern, och den
från det föregående året, som lärs upp i dammån. Vi följer sakta efter i hopp om att kunna se den byggnad och trädfällning av fadern.
bättre, men vi ser den inte fler gånger. ”När man
jagar bäver, så vill man helst få skottläge när bävern befinner sej på land, eftersom risken annars
finns att den flyter iväg”, berättar Andreas på vägen tillbaka till bilen.
Därefter kör vi ytterligare en bit upp längs ån och vid nästa stopp har vi turen att få se ytterligare
en förbisimmande bäver, den här dock på betydligt närmare håll än den första. ”Bävern har förhållandevis dålig syn och forsen dränker just nu alla andra ljud”, viskar Andreas. Vi står alldeles blickstilla och njuter av den mäktiga naturupplevelsen som sprider små rysningar längs ryggraden på Botebladets naturreporter. Även den här bävern försvinner i tomma intet.
Vid den sista anhalten lyckas vi dock inte att få se någon bäver, men däremot en trana som magnifikt tar till flykten när den hör oss komma. Däremot ser vi tydliga spår av bäverns framfart i landskapet. ”Frågar man skogsägarna, så tycker dom att bävern är något av ett skadedjur. Den dämmer upp åar och vattendrag så att mindre sjöar bildas och på så sätt dränker träden”, förklarar Andreas. Sammanfattningsvis blir det en högst minnesvärd kväll som kommer att få en framskjuten plats
i minnenas arkiv hos undertecknad.
av Rolf Ronestjärna

Längs hela Tannån kan man tydligt se var bäverkolonin på plats har dragit fram någonstans.
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Det fanns mycket godsaker att välja på när Boteåparlamentet inbjöd till sin årliga Kakfrossa.

På Kakfrossan har byborna möjlighet att träffas och umgås
Gamla och nya bybor i trevlig gemenskap

Ingrid Viking var nöjd med arrangemanget.
26

FOTO: ISAK RONESTJÄRNA

FOTO: ISAK RONESTJÄRNA

FOTO: ISAK RONESTJÄRNA

oteåparlamentets årliga och traditionsenliga Kakfrossa i Sunnersta Folkets Hus
är ett mycket uppskattat arrangemang.
Evenemanget, som i år gick av stapeln lördagen
den 21:a april, lockade enligt kakfrossegeneralen
Ingrid Viking ett 30-tal frossbenägna besökare
från bygden. Årets frossa lyckades, enligt uppgift,
engagera 18 kompetenta bagare, som med sina
läckra bakverk fick serveringsborden att digna.
Det fanns också möjlighet att ge en frivillig gåva
till det pågående utvecklingsarbetet i bygden och
Bygdens olika bagare hade gjort ett bra jobb. det kom in 1 100 kr.
av Rolf Ronestjärna

Kakfrossan lockade även det yngre gardet.
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Årets Altins Cup avgjordes i strålande vårväder och bjöd på högklassig fotbollspropaganda.

Undroms IF var en hårsmån ifrån
att ta hem sin egen fotbollscup

Cupsegraren förärades med ett fint pris.
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otbollsäsongen för Undroms IF brukar av
tradition inledas med Altins Cup. På senare år har turneringen hållits på Nipvallens konstgräs i Sollefteå. Årets turnering, som
ägde rum den 14:e april, hade ett annat upplägg
mot tidigare år p g a få anmälda lag. Utöver Undroms IF deltog lag från Sollefteå, Forsmo, Långsele och Bollsta, där alla lag spelade mot varandra och där de två bästa möttes i final. Undrom lyckades ta sig till final och där fick man se sig besegrad av Sollefteå efter en spännande straffsparksläggning.
av Rolf Ronestjärna Mattias Strandberg i Undrom i kamp om bollen.

FOTO: ERIK JOHANSSON

Straffsparksläggning avgjorde cupen

Undromskiosken hade också bra priser.
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Margareta Löv och Annica Svensson är två av alla de eldsjälar som varje år håller i Valborgsmässofirandet.

Valborgsmässofirandet på Rixdan är en uppskattad tradition
Det välbesökta firandet gladde arrangören
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jörkå Samhällsförenings uppskattade Valborgsmässofirande, på Rixdan i Björkå,
har anor från en bra bit in på förra årtusendet. Undertecknad har t ex haft förmånen att vara
med och bidra med sång och tal sedan 1989.
Den gångna vintern var ovanligt snörik och
kanske var det de som trodde på ett Valborgsmässofirande i snö. Veckorna innan var dock varma
och det mesta av snön hann att smälta bort. Den
förhållandevis varma kvällen gjorde att ganska
mycket folk från bygden kom och firade Valborg,
Familjen Ronestjärna bidrog med sånginsats. vilket var glädjande.
av Rolf Ronestjärna

Mellan sånguppträdandet och majbrasan fanns det möjlighet till fikaförtäring i samlingslokalen.
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Boteå Båt & Bad ansvarar för att badstrandens bryggor varje år läggs i och tas upp.

Boteå Båt & Bads verksamhet angår hela bygden
oteå Båt & Bad bildades 2004, med syfte att tillhandahålla båtplatser för uthyrning och till att engagera bygdens invånare för badstranden i Undrom.
Verksamheten under 2017 har bl a bestått i att bygga
ett nytt klubbhus, istället för den gamla utescenen, och det
årliga arbetet med båtplatser och bryggor. Under 2018 planerar vi att rusta upp lekparken och sandstranden, att anlägga en boulebana och lägga i ytterligare en brygga. Med anledning av det behöver vi fler medlemmar till föreningen.
Välkommen därför att vara med att utveckla badplatsen
genom att bli medlem.
av Stig Sandin

ARKIVFOTO: ULLA BODIN

Medlemsavgifter för 2018: Enskild 100 kr, familj 150 kr,
Båtplats 650 kr (inkl 150 kr i medlemsavgift)
Stig Sandin är föreningens ordförande.
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Badstranden i Undrom är hela byns angelägenhet

Stranden i Undrom brukar användas flitigt under sommarhalvåret av bygdens invånare.
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2007 utsågs Colosseum, eller Amphiteatrum Flavium som den officiellt heter, till ett av världens sju nya underverk.

Botebladets flygande reporter
tog med sig familjen till Italien
Familjen Bodins vårresa till Rom bjöd på många minnesvärda ögonblick
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i har varit på en fyradagars semester till Rom. Det är en helt fantastisk stad som jag verkligen kan rekommendera! Vi bodde centralt på ett hotell nära centralstationen på gångavstånd
från Colosseum. Den italienska maten är mycket god, men se upp för vinet på de riktigt billiga ställena! Vi besökte en nyrestaurerad Fontana di Trevi, som är känd för de flesta äldre svenskar eftersom Anita Ekberg badade där i filmen Det ljuva livet som kom 1960. Tyvärr var vi inte ensamma där utan fick trängas med andra turister. Det fanns en hel del glassbarer runt fontänen, så vi
passade på att smaka på den berömda italienska glassen - den var sagolik!
Att besöka Rom, utan att besöka Colosseum, känns onödigt dumt. Byggnaden, som byggdes år
70 e Kr, har en omkrets på 524 meter och är 48 meter hög. Colosseum tog endast åtta år att bygga
och med tanke på den teknik och redskap som man förfogade över, så var det en bedrift utöver det
vanliga. Idag håller den på att restaureras, vilket finansieras av Diego Della Valle, känd företagare
inom sko- och läderbranschen. Vid besöket vid Colosseum hade vi en svensk guide, vilket gjorde att
det blev lättare att snappa upp alla detaljer som berättades. Colosseum ligger på en grund av ca 10
meter betong! I betongen blandade de i vulkanaska för att den skulle tåla vatten. Vissa forskare är helt
övertygade om att de första kamperna som utspelades där var sjöslag. Med andra ord en jättebassäng
där två eller flera båtars besättningar slogs mot varandra. När man hade tröttnat på den typen av

Petersplatsen, som uppfördes i mitten av 1600-talet, är en öppen plats framför Peterskyrkan i Vatikanstaten.
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ITALIEN
Statsskick: Republik
Yta: 301 340 km2
Huvudstad: Rom (ca 2,87 milj invånare 2014)
Högsta berg: Mont Blanc (4 810 möh)
Invånarantal: ca 59,3 miljoner (2018)
Invånare/km2: 201
Naturlig befolkningsökning: -0,12% (2017)
Medellivslängd: Kvinnor 86 år & män 81 år (2015)
Religion: Katoliker (75%)
Läs- & skrivkunnighet: 99,2 %
BNP/invånare: Ca 250 000 kr (2017)
Naturtillgångar: Olja, naturgas, kol & kvicksilver
Viktigaste exportvaror: Tekniska produkter, maskiner & transportutrustning
Valuta: Euro
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kamper byggde man till gångar och celler med hissar under själva arenagolvet. Via luckor, som öppnades i golvet, kom det upp vilda djur som hämtats hem från nyerövrade länder. Det kunde t ex vara
älg, björn, lejon, noshörning eller giraff. Striderna var ofta väldigt grymma och de slutade oftast med
att de flesta av gladiatorerna som deltog i striderna dog. Men de ca 5% som överlevde blev lika hyllade som dagens idrottshjältar. Publiken var uppdelad i de fattiga, som satt högst upp, och kejsaren
och senaten, som satt närmast arenan. De sistnämnda hade personliga platser som gick i arv. Spel av
olika slag roade romarna lika mycket som vissa av oss i dagens samhälle. De slog vad om vem som
skulle vinna, hur lång tid det skulle ta o s v. I pauserna spelade, framför allt senaten, spel med kulor
där spelplanen var inristad i stenar mellan sittstenarna.
Vi besökte även Vatikanstaten, men då utan guide. Som tur var hade vi beställt tid, vilket kändes lite udda eftersom vi bara skulle dit. Men tack vare det kunde vi gå förbi en kö som var minst
500 meter lång. Vatikanstatens officiella del är uppbyggd av olika typer av museer. Vi orkade dock
inte titta på allt, men det fanns en korridor med 100-tals statyer av diverse gudar och kejsare, bl a
Claudius (kejsare som skildrades i en uppskattad TV-serie på 70-talet). Överallt var taken målade
i fantastiskt vackra motiv. Det kändes lite högtidligt att besöka Sixtinska kapellet (som visade sig
vara väldigt litet) och se alla de berömda målningarna.
Ett ytterligare stopp var Petersplatsen och Peterskyrkan. Även här överväldigades man av all
detaljrikedom på marmorskulpturerna. Vi stod i kö i drygt en timme innan vi fick gå in i Peterskyrkan. Väl inne kände man sig som Nils Karlsson Pyssling. Allt var jättestort, otroligt vackert och
helt magiskt.
Detta var bara ett axplock av alla de sevärdheter som vi besökte under vår resa. Att åka till Rom,
strax efter påsk, gav en försmak av våren; inte för varmt och inte för kallt. Det man bör tänka på vid
en sådan här resa är att ha bra skor på fötterna. Vi gick ca 17 000 steg per dag och person, vilket är
ganska mycket! Fötterna och benen värkte och ryggen var helt slut, men vi fick oss ett sagolikt avbrott i vardagen.
av Ulla Bodin

Familjen Bodin från Undrom fick möjlighet att se ett stort antal av Roms många sevärdheter.
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Ett 40-tal lägerdeltagare och lägerledare deltog vid det allra sista Gålsjölägret 2004.

Gålsjölägret har fått betyda mycket för Boteås barn och ungdomar
Beslut har tagits att Föreningen Gålsjölägret, som bildades 2002, ska läggas ned
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öreningen Gålsjölägret bildades för att man skulle kunna fortsätta att genomföra det populära
sportlovslägret på Gålsjöbruk som startades 1980 och bedrevs i Stiftsgården Gålsjöbruks
regi fram till dess att bruket fick privata ägare 2001/2002.
Föreningens enda verksamhet har varit att arrangera ett vinterläger för sportlovslediga Boteåungdomar. Det sista lägret genomfördes 2004, vilket också var det 25:e i ordningen. I föreningens
stadgar finns inskrivet att eventuella kvarstående medel skall överföras till annan ung-domsverksamhet
i Boteå. I dagsläget är det endast Undroms IF som kan komma i fråga och vid det sista årsmötet
beslutades det därför att överföra de pengar som fanns kvar till UIF.
I styrelsen har Sören Sjöbergh (ordförande), Kenneth Sundström (kassör), Nilla Sjödin (sekreterare) och ledamöterna Allan Westberg och David Riedel Palmer suttit. Vi vill rikta ett stort
tack till alla de barn- och ungdomsledare som deltog på de läger som vi arrangerade.
av Sören Sjöbergh

Sportlovslägret på Gålsjöbruk 2003 samlade, precis som tidigare år, en stor mängd deltagare.
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GRRR!!!
Våren är en fin tid. När snön börjar smälta så lever man liksom upp
och börjar längta till sommaren. Alla människor ser lite gladare ut,
ja, med vissa undantag förstås. Det inser jag när Gubben dyker upp.
Det är inte så mycket sol i sinne där utan mera åska, hagel och drivis.
BB: Nej, men se god dag! Härligt väder, eller hur!? AG: Hmpf,
vad är det för härligt med detta slaskande!? Blött och lerigt och
halkigt och besvärligt! Tjälskadade vägar och översvämmade
vattendrag! Tvi vale! BB: Ja, men det är ju trevligt nu när flyttfåglarna har kommit. AG: Fy för den lede! Trumpetande tranor
och visslande storspovar. Svanar i parti och minut, för att inte tala om dessa evinnerliga kanadagäss.
BB: Jaha ja. Så han är ingen fågelvän alltså? AG: Kunde alla vara lite tystare och en aning färre så
skulle det inte skada. BB: Men blir han inte lite gladare nu när solen värmer så härligt. AG: Usch,
så hemskt! Solsveda så fort man sticker näsan utanför dörren. Malignt melanom innan man vet ordet
av. Direkt livsfarligt, sanna mina ord. BB: Nåja, så farligt är det väl inte. Vi har ju klarat tidigare
somrar. Själv tycker jag det är vackert med sol och grönska. AG: Men tala inte om eländet! Gräset
växer fortare än man hinner klippa. Ändlösa timmar med gräsklippare och trimmer. Bevare mej!
BB: Han får väl skaffa en gräsklipparrobot, vet jag. Då slipper han kämpa med växtligheten. AG: Jo,
han skulle må då! Överlämna allt till maskiners godtycke. Det kan ju sluta precis hur som helst det.
BB: Men ska han inte fara någonstans på semester då? Sola och bada och bara koppla av. AG: Giv
mej styrka! Tillbringa ledig tid i oändliga köer oavsett vad man tänker göra. Bilköer, toalettköer,
biljettköer, köer till kassor i affärer så man kan stupa. Och när man äntligen kommer fram, så fungerar inte kortterminalen eller så har man glömt kortet eller koden. Det är så långt från avkoppling
man kan komma. Kommer aldrig på fråga! BB: Ja, men tänk en skön sommarkväll hemma då, varmt
och vindstilla, något gott på grillen, visst är väl det härligt!? AG: Åh, du milde himmel! Myggor
och knott och stickflugor och bromsar och myror i myriader. En evighet innan grilleländet har fått
upp värmen och sedan hinner man knappt vända sej om förrän allt är vidbränt. Hela kostcirkeln går
upp i rök innan man vet ordet av. Bevare mej! Att inte Socialstyrelsen agerat än är för mej en gåta.
BB: Ska jag tolka det som om att han inte är någon vän av sommaren? AG: Tolka och tolka. Hör
han inte vad jag säger!? Jag instämmer till fullo med Ulf Lundell när han sjunger ”Nu är den vedervärdiga sommaren kommen”. BB: Nja, han menar kanske Bengt Sänd som sjöng ”Nu är den förbannade
sommaren här”, eller ”Vals om sommaren” som den egentligen heter. AG: Förnicklade besserwisser!!! Jag vet väl vad jag menar! BB: Jovisst, det förstås. Men om han inte misstycker så tänker jag
fortsätta att njuta av det vackra vädret. AG: Bah!!!
Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

ATT VÅGA
TRÄNGA PÅ
DJUPET...

KAN BÅDE GE ENERGI OCH OANADE KRAFTER I LIVET!!!

Av Rolf Ronestjärna, Undrom
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MSIDA
BOTEÅS HE sidan har Du

PROGRAM FÖR SOMMAREN 2018
ÅNGERMANLANDSGÅRDEN I PARA

I

I

I

Sockenstugan i Undrom
Biblioteket har sommarI
stängt den 13/6-13/8. Ring
Pia Hedberg på 0620-320 44 om Du vill
låna under den perioden. Svarar hon inte,
så tala in ett meddelande på telesvaret,I så
ringer hon upp. Sista lånedag är alltså
tisdagen den 12/6 kl 14-19.
Nya böcker är inköpta! Dessutom stort
bokloppis på hembygdsgården i Para!
Flygfoto

I

I

I

Tid över till annat?

Lugn, Bengans Stubb och Trädgård hjälper dig! Vi utför
bl a Trädgårdstjänster, Trädfällning, Stubbfräsning, FasI
tighetsservice. Halva arbetskostnaden
med RUT och
30% på ROT till dig som är privatkund. Boka Bengan
på stubben, det lönar sig!
Kontakt: Info@bgtradingab.com
www.bgtradingab.com
I
070-297 70 06
I

I
I
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I OFFERS LOPPIS

I

I LEDIGA LÄGENHETER I

Öppet lördagar 10-16
I Korv- & hamburgervagn I

I UNDROM - Kontakta
Risto på 070-204 13 11 I

I

I

I

UTVECKLING AV BOTEÅ
Välkommen till nästa möte som äger
rum på Bohedsvallen den 29/6 kl 18

I

I

I

I

I

SPELSTUGA I BJÖRKSJÖNS
FOLKETS HUS DEN 2/6 KL 13
Tag med ditt eget instrument! Kom för
att spela, sjunga och lyssna! Servering.
Välkommen!
I

I

I

I

I

I

I

I
Eventuellt
förmatch pojkar div 1
Serveringstält, hamburgeri & kiosk
För ev ytterligare info https://www.laget.se/
UNDROMALAG - VÄLKOMMEN -

I

I

Kvällsmatch på Bohedsvallen
Lördagen den 29 juni kl 20
Undroms IF-Sollefteå GIF

I

I

I
I

I

I

Kom och fira Nationaldagen med oss
på Kalknäs skola den 6 juni kl 12-15
Fikaförsäljning, Barnaktiviteter, Tipsrunda,
Lotteri, Loppisbord
finns att hyra, Föreningar finns på plats
Kontakt: Anna Törner, 070-652 96 86
anna.torner@outlook.com

I
I

I

Dessutom olika utställningar t ex konst, foto, lin. Även utställning över Sånga Mo och utgrävningarna av gravhögarna vid
älven. Björkå AB och Boteåbygdens Lottakår. Underhållning
varje helg. För mera detaljerat program, se affischer, annonser
och Boteås hemsida (www.botea.se). Kolla även på Facebook.
- VÄLKOMNA I
I

I

I

I

"En vy från ovan"
Bilder säger mer än 1 000
ord. Se till att få ett fint
flygfoto av ditt hus! Kolla
in möjligheterna på vår
hemsida!
www.fieldsflygfoto.com
marco@fieldsflygfoto.com
070-279 64 39

Öppet nedanstående dagar kl 11-16 + alla dagar 10-16 juli
Midsommarhelgen stängt
30 juni-1 juli Utställning. Se annons
30 juni
Björksjösvängen spelar kl 13
1 juli
Gudstjänst kl 14
7-15 juli
Konstutställning i ladan. Servering alla dagar
7 juli
Vernissage
11 juli
Grillkväll kl 18. Nostalgigubbs underhåller
14 juli
Kent Sundberg kl 13
21-22 juli Utställning och underhållning. Se annons
27-28 juli Spelmansstämma. Se annons
29 juli
Söndagsöppet som vanligt
I 4-5 augusti Visning av hantverk. Måndagsmålarna. Vi
bjuder på kaffe och bakelse
4 augusti
Hembygdens Dag. Mikael Holmsten och
I
Anders Sundberg kl 13
11-12 augusti Tårtkalas båda dagarna. Måndagsmålarna
11 aug
Familjen Ronestjärna kl 13
12 augusti Helgmålsbön kl 16
24 augusti Berättarkväll

I

I I
Fields

I

I

I

I

II

I

I

I
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Via Anslagstav
ygden! I
som händer i b
ta
es
m
t
de
å
p
koll

I

I

I

I

I

Lokal

I

I
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Vi stödjer

upphandling
 Rätt resurser till
skolan
 Folkligt inflytande
I
Ditt lokala
parti
 Stödjer lokala initiativ
I
 Sammanhållen
vårdkedja

I

i regionvalet

Ditt val
2018
I

I

I

I

I

I

I

Joel Ölund, arbetsterapeut, 30 år,
bor i Sollefteå (född och uppvuxen

I

i Undrom)
För mig är det extra viktigt att:
• Hela kommunen ska leva och utvecklas - Stoppa centraliseringen!
• Sjukvården ska vara tillgänglig och
I

KRYSSA
JOEL TILL I
SOLLEFTEÅ I
KO M M U N

likvärdig i hela landet.
• Våra skolor och äldreboenden ska

I

utvecklas, inte avvecklas.

I

I

• Underlätta och förenkla för nya
företag att starta och för befintliga

I

att växa – Då skapas fler jobb!
• Landsbygden har en väl fungerande infrastruktur.

I

I

Vill Du veta mer gå in på centerpartiet.se
www.facebook.com/centerpartietsolleftea
I

I
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alla mig gärna lokalpatriot. Det är vem jag är och alltid kommer att vara när det
kommer till min hembygd. Det är min hembygd som format mig till vem jag är idag. Min
hembygd är en stor del av min identitet. När jag tänker tillbaka på min uppväxt, under
90- och tidigt 2000-tal, var verkligen bygden levande. Vi som är födda på 80-talet
hade ett smörgåsbord med aktiviteter att ägna vår fritid åt. Det var fritidsgården, läger
på Gålsjöbruk och Lappudden, innebandy på Kalknäs, strandhäng, Måndax, teater på Botaton, Bohedsvallen etc. Jag skulle vilja påstå att ha vuxit upp på min landsbygd har gett en
oerhörd stark gemenskap. Vi umgicks i en stor grupp med blandade åldrar. Vi umgicks på
ett sådant sätt som inte ”stadsborna” umgicks på. Men denna möjlighet till aktivitet och
gemenskap var/är inte möjlig om det inte finns eldsjälar som möjliggör den. Därför vill
jag hylla och säga tack till alla eldsjälar som lagt ned oräknelig tid för att göra tillvaron
så fantastisk och tillåtande som den var. Ingen nämnd, ingen glömd.
Jag har tillbringat större delen av mitt liv i och kring min hembygd. Fyra år har jag dock
bott på annan ort för studier och jobb. Tre år av universitetsstudier i Umeå för att få min
kandidatexamen och bli legitimerad arbetsterapeut. Efter det arbetade och bodde jag i
Jämtland under ett år och sedan sju år tillbaka arbetar jag inom Sollefteå Kommun. Men
även om jag nu bor i Sollefteå, så är jag inte en Sollefteåbo, jag är och kommer alltid att
förbli en Undromsbo. Jag tillbringar mycket tid i Undrom. Det är fotboll, fritidsgården,
innebandy och bara för att umgås med nära och kära. Min snart 5-årige son älskar fritidsgården, han tjatar jämt om att få åka dit och jag känner mig stolt över att jag får dela detta
barndomsminne med honom.
Men likt många små landsbygsdorter i det norrländska inlandet, så är tyvärr Boteå inte
som det en gång var. Bygden har långsamt avfolkats och post, bank och bensinstation har
lagts ner och nedläggningshoten mot Kalknäs skola och Vallänge har under åratal duggat
tätt. Detta är några av de anledningar som gör att jag nu har valt att engagera mig politiskt
för Centerpartiet. Det är min fulla övertygelse att den, i mina ögon, landsbygdsfientliga
utvecklingen som verkat i decennier både måste och kan stoppas. För mig är det självklart
att glesbygden ska ha fungerande samhällsservice, skola, äldreboende, mataffär och för
den delen en bensinstation. Det är fundamentala självklarheter för att få människor att ta
beslutet att flytta till bygden och för att människor ska vilja bo kvar i bygden.
En levande landsbygd kan dock inte skapas genom enbart politiska beslut. Den skapas av
de människor som bor och verkar i bygden. Politikens uppdrag är att skapa de bästa möjligheterna för dessa människor och Boteå har en rejäl slagkraft i form av en uppsjö av drivna,
engagerade och kloka eldsjälar och företagare som bor i bygden. Något jag inte minst har
blivit påmind om efter att jag har deltagit i de möten om Landsbygdsutveckling i Sollefteå
som har ägt rum i Sunnersta Folkets Hus under våren.
Slutligen vill jag passa på att uppmana alla Boteåbor följande: Gör åtminstone
en liten del av era livsmedelsinköp på affär’n i Undrom, för om alla är med och
bidrar så ökar vi möjligheten till att vi fortsatt har en affär i bygden. När
det sker evenemang i bygden, så ta dig dit! Vare sig det är strandfest,
älgmiddag eller musikevenemang och oavsett vem som är arrangör. Tillsammans kan vi samverka för en mer levande landsbygd!

Joel Ölund, f d Boteåbo med ett stort hjärta för sin hembygd
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