
Parabon Richard Gustafsson, med
firman Sollefteå Bössmakeri, är en
av flera företagare som har flyttat till
bygden och dragit igång verksam-
het.
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Astrid Olsson och Hans Sjödin, tillsammans med kel-
grisen Maja, är troligtvis bygdens färskaste företagare.
Den 1:a december drog de igång sina företag Garnkon-
toret och Hans Urmakare i f d Björkå Aktivitetshus. SIDORNA 4-7
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Övrigt innehåll: Sidan
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Butiksrådets arbete
har gett resultat

Butiksrådets lotteri har bli-
vit en stor succé. SIDAN 3

Filminspelning äg-
de rum i Boteå

Fibergrävning lockade ett film-
team till bygden.

.

SIDAN 21
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Boteåungdomar har in-
te alla hästar hemma

De tar istället med sig en av si-
na hästar till skolan. SIDAN 22
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NÄSTA BOTEBLAD
torsdagen den 28/2 2019

Notera detta datum
i Din planering!

PRESSTOPP

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

fter att ha bott i Grillom i ca sju år så blev det ”äntligen” min
tur att skriva några rader i Botebladet. Det här med att skri-
va om sig själv är väl inte min starka sida, men jag får väl gö-
ra ett försök.

     Jag är född och uppvuxen i Domsjö, en bit utanför Örnsköldsvik,
och man kan ju undra hur jag hamnade i Grillom. Internet är svaret!
Det kanske inte är så många som vet att jag och Andreas Blomén
träffades via internet 2011. Vi bestämde oss för att träffas veckan
före midsommar det året och sedan dess har vi varit tillsammans.
Andra träffen blev i Tannsjön, med hans pappa Lars och hans partner
vid det tillfället (ännu ej gifta eller sambos) och jag trivdes som fis-
ken i vattnet uppe i Tannsjön och med hans familj. Tredje träffen
blev på Lars och Birgittas bröllop uppe i Tannsjön. Vilken fest för
en som inte kände någon (ha, ha) men det var spännande att få träf-
fa alla i familjen och framför allt deras respektive.
     Sedan dess har det väl egentligen inte hänt så mycket, men sam-
tidigt en hel del. Vi bor här i Grillom med våra två hundar Freja och
Zaiko och vi tycker mycket om att vara ute i skog och mark med
hundarna. På somrarna är vi ofta ute och fiskar och vandrar i sko-
gen. Vi har varit på en semestertripp ner till Västkusten, på släkt-
träff på min sida, och samtidigt passade vi på att ha lite semester
med fiske, vandring och diverse små visiter här och där. Vi bokade
två stugor, en utanför Torsby och en utanför Mora. Det regnade
mest hela den sommaren och vi promenerade hela tiden, ständigt
dyngsura. Men roligt hade vi, tills vi kom hem från semestern och
jag upptäckte en massa bett på min överarm som kliade utöver det
vanliga. Efter många om och men kunde vi konstatera att jag hade
fått ekorrloppor i en av stugorna vi bodde i. Jag hade över 40 bett
bara runt en fotled, för att inte tala om resten av kroppen. Både
Freja och Zaiko var med på denna semester. Vi vandrade mycket
på Hovfjället när vi bodde utanför Torsby. Zaiko var bara en valp,
men jaktinstinkten fanns där redan då, för plötsligt såg vi en hare
och sedan bar det iväg för honom. Som tur var, så var han inte bor-
ta så länge, men vilket äventyr!
     Men för att återgå till Boteå. Att bo på landsbygden var för mig
en främmande upplevelse, för jag har alltid bott i bostadsområden
tidigare. Men jag älskar att bo på landet, dels för att nästan alla
känner alla och för att man är med i en gemen-
skap som inte finns på andra ställen, men ock-
så för att man känner en helt annan trygg-
het här. Att vi både har Undroms Närlivs och
skola är väldigt viktigt, för det gör att det är
en levande landsbygd.
     Nu blir det en tur ut i skogen med hundarna,
äntligen ingen dimma.

Malin Flodström, Grillom

 

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

     I september firade vi som familj 30-års-
jubileum i Boteå och drygt 17 av de åren
har jag haft förtroendet att vara redaktör
för bytidningen. Tiden har verkligen gått
fort! Vi har fått uppleva mycket under des-
sa år och vi har t ex fått se våra sex söner
växa upp och flytta hemifrån, nåja, alla
utom en så här långt. Vi har också fått
möta och till viss del lära känna en hel del
trevliga Boteåbor under de här åren och
det är ju till stor del dessa människor som
har gjort att vi har trivts i bygden och bli-
vit kvar i den. Ganska många av dessa finns
inte längre kvar, antingen har det gått bort
eller avflyttat. En hel del av dem som har
flyttat ifrån bygden har varit aktiva och
tongivande på många sätt. De har varit en-
gagerade i föreningslivet och de har varit
med att utveckla bygden på olika sätt.  Det
är inte utan att man känner tacksamhet
för all den tid och kraft som de har lagt
ned för allmännyttan. Det finns även idag
en hel del människor som jobbar för att
vår bygd ska få vara en bra plats att leva
på, men det behövs fler som kan hjälpa
till och även kan fortsätta det arbete som
andra har påbörjat. Det behövs fler eld-
själar och människor med engagemang för
att vår hembygd ska leva och utvecklas.
Du och jag behövs! God Jul på er alla!
     Nästa nummer av Botebladet kommer
ut vecka 10-11 och sträcker sig maj må-
nad ut. Ha en välsignad vinter och väl mött
på alla de trevliga och intressanta sats-
ningar som bygden har att erbjuda!

Rolf Ronestjärna, chefredaktör

Detta
num-

mer är

32
 Bilden ovan visar hur Botebladet

såg ut för exakt tio år sedan.
Gamla nummer finns till försäljning!



Vivianne Larsson, Ulf Melander och Ulf Lhådö assisterade Mikael Holmsten vid lottdragningen utanför butiken.

Butiksrådets satsning har haft posi-
tiv inverkan på butikens omsättning

otebladet kunde i förra numret berätta om
Undroms Närlivs osäkra framtid och att Boteå-
parlamentets vilande butiksråd dammats av
för att bli ett stöd för butiken. I artikeln berät-

tade Mikael Holmsten, primus motor i butiksrådet, att
man hade tryckt upp ett kort där kundens inköp skulle
noteras och att kortet sedan skulle utgöra en lottsedel
när man hade handlat för 500 kr. Likaså att lottdrag-
ningen var planerad till sista lördagen varje månad.
     Lördagen den 29:e september ägde den första lott-
dragningen rum utanför butiken och Mikael Holmsten,
som för dagen bjöd på kaffe och kaka, förrättade drag-
ningen med hjälp av en handfull Boteåbor. September
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Fem pristagare kommer att dras vid varje lottdragning.
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Mikael Holmsten bjöd butikens kunder på kaffe.
3

månads priser: Övernattning Hallstaberget (två nätter
inklusive frukost och spa, för två personer i dubbelrum),
två presentkort värde 300 kr och 200 kr hos Gradins
Rökeri och tre paket kaffe. Oktober månads priser: Snic-
karen Arne Forslund för en dag, valfri cykel hos Malin
Bodin, tre paket kaffe och goda småkakor. November
månads priser: Presentkort i butiken på 2 500 kr, 1 500
kr, 1 000 kr, 500 kr och 200 kr. Botebladet och butiks-
rådet ber att få gratulera vinnarna, med en förhoppning
om en ökad köptrohet i butiken hos bygdens folk. Fram-
tida vinnare offentliggörs via butikens anslagstavla och
under ”boteåbygden” på Facebook.
                                                    av Rolf Ronestjärna

Butiksrådets första lottdragning i september blev en vinnare för både butik och bybor
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Hans Sjödin, med många års erfarenhet som urmakare, har alldeles precis öppnat ett urmakeri i Björkå.

Björkå Aktivitetshus har i dagar-
na fyllts med helt nya aktiviteter
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Med sin nyöppnade butik Garnkontoret hoppas Astrid Olsson kunna serva bygden med garn och sybehör.

vinternumret 2016-2017 kunde Botebladet berätta
att Björkå Aktivitetshus, även kallat Björkå kon-
tor, hade sålts och att Boteå Bibliotek, som var
inrymt i huset, var på gång att flytta till Boteå Soc-

kenstuga. Sedan dess har tidningens redaktör haft spa-

Hans Sjödin och Astrid Olsson har flyttat till bygden för att driva sina företag vidare
ning på huset, med en förhoppning om att kunna träffa
och intervjua fastighetens nya ägare. I mitten av novem-
ber fick han äntligen möjlighet att fullgöra sitt uppdrag,
efter ett hett tips från ”brevbärar-Lasse”.
     Väl på plats, i det f d Aktivitetshuset, får jag mig en
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Den 1:a december drog Astrid Olsson och Hans Sjödin igång sina respektive verksamheter i Björkå.

rundtur i huset av de nya ägarna Hans Sjödin och Astrid
Olsson. Vi börjar rundturen i hallen, där Hans har hängt
upp sin fina klocksamling på väggarna och även placerat
på hyllor. Därefter visar han mig urmakarverkstaden,
som består av ett rum för försäljning och kundmöten, ett
par rum för reparationer och ett rum för reservdelar. I
själva verkstadsdelen står det mängder av olika instru-
ment och manicker som hör hemma i en urmakarverk-
stad, bl a en maskin som kan mäta hur mycket en klocka
går fel på en månad. Redaktörens 20 år gamla digital-
klocka visar sig gå två sekunder för fort per månad.
Därefter förflyttar vi oss till Astrids domäner, som be-
står av ett rum där hon bedriver försäljning av garn
och sybehör.
     Efter avslutad rundtur slår vi oss ned i det bortre
vänstra hörnrummet. På en bänk står en inhyrd kaffema-
skin, tänkt som service för väntande kunder. Astrid be-
rättar att hon ursprungligen kommer från Husum och
att hon, efter att ha utbildat sig till textillärare, istället
öppnade sybehörsbutik i Husum. Efter några år träffade
hon och blev tillsammans med Hans och 1988 flyttade
de till Skorped i samband med att de köpte livsmedels-
butiken i Sidensjö. Efter tolv år sålde de butiken och
startade istället en handelsträdgård, som de drev fram
till 2005.
     Hans berättar att han är född och uppvuxen i Örn-
sköldsvik. Hans pappa hade ett urmakeri och redan i
unga år fick Hans, när han var ledig från skolan, hjälpa
sin pappa. Efter att ha gått ut skolan fick Hans jobb i
urmakeriet och där blev han kvar i cirka 30 år, fram till
det att han och Astrid flyttade till Skorped. 2007 gick
flyttlasset till Töreboda, där Hans och Astrid startade
ett urmakeri med namnet Hans Urmakare. Fram till

2011 kom paret att tillsammans driva urmakeriet, då
Astrid fick jobb på en redovisningsbyrå. Där kom hon
att jobba fram till i somras.
     Men hur kommer det då sig att Hans och Astrid ham-
nade i Björkå!? Egentligen var det lite av en tillfällighet
att det blev just Björkå. Bakgrunden var den att Hans
kände att han behövde varva ned lite, eftersom jobbet
i urmakeriet var väldigt stressigt, och man började där-
för se sig om efter ett lämpligt husobjekt söderöver som
kunde passa deras behov. Via en annons på nätet väcktes
dock deras intresse för fastigheten i Björkå, eftersom
den verkade stämma in på deras önskemål när det gällde
både boendedel och möjlighet till att kunna bedriva verk-
samhet. I december 2016 inköptes därför huset, men det
skulle dröja omkring nästan ett år innan de fick helt och
hållet tillträde till det, p g a att den dåvarande verksam-
heten i huset skulle få möjlighet att avvecklas. Sedan
dess har de varit fullt sysselsatta med att i omgångar
transportera både hem och företag från Töreboda till
Björkå och så sakteliga installera sig i det nya huset.
     Sedan sista helgen i oktober är Hans och Astrid fast
bosatta i Björkå och på sistone har de varit fullt upp-
tagna med att fixa i ordning för uppstarten av sina res-
pektive verksamheter. Den 1:a december slog nämligen
Hans upp dörrarna till sitt urmakeri, medan Astrid drog
igång med sin garnförsäljning, en försäljning som hon
för övrigt redan bedriver över nätet.
     Både Hans och Astrid ser fram emot att få komma
in i bygden. ”Hoppas att folk ska tycka att det är
roligt att vi har kommit hit, även om det kanske borde
ha varit en ung familj med barn som skulle ha flyttat
hit”, säger Astrid och Hans nickar instämmande.
                                                    av Rolf Ronestjärna
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Sedan lite drygt två år tillbaka driver Richard Gustafsson en vapenverkstad i Para.

Vapenteknikern Richard Gustafsson
lockades av en kompis att flytta till Para
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En stor del av Richard Gustafssons arbete handlar om att gänga pipor och montera kikarsikten.

  otebladet har under åren kunnat konstatera
att Boteå är en företagstät bygd och att den
då och då även lockar till sig nya företagare.
Richard Gustafsson, i Para, tillhör kategorin

förhållandevis färska invånare i bygden, men framförallt
är han en relativt nyetablerad företagare. Säkert är det
många som, precis som undertecknad, har noterat hans
skylt ”Sollefteå Bössmakeri”, vid vägrenen i Para, och

I samband med sin pensionering trappade han ned genom att starta ett företag
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Richard Gustafsson, på Sollefteå Bössmakeri, servar idag en stor del av bygdens jägare och skyttar.

blivit lite nyfiken. En vecka in i oktober får jag möjlighet
att besöka Richard i hans vapenverkstad i Para.
     Efter en rundtur och fotografering i vapenverkstaden
förflyttar vi oss till bostaden, en mysig och smakfullt re-
noverad stuga, som ligger strax intill. Richard berättar
inledningsvis att han föddes och växte upp i Piteå och
att han, ända sedan barnsben, har haft ett stort vapenin-
tresse, som helt och hållet kommit att forma hans liv.
Samma sommar som han skulle fylla 15 år fick han näm-
ligen jobb som lärling i en vapenverkstad i Sundsvall.
Året därpå fick han jobb som lärling hos en vapenmäs-
tare i småländska Ingelstad. Tio år senare, närmare be-
stämt 1978, återvände han till Sundsvall och tog över
den vapenaffär (Norrländska Vapenaffären AB) som
han hade påbörjat sin yrkesmässiga karriär i. 2004 sålde
han vapenbutiken och året därpå fick han jobb som va-
pentekniker i Torsbo Handels AB, landets största vapen-
affär, som ligger utanför Ulricehamn. Där blev han kvar
fram till dess att han och hustrun Agnetha flyttade till
Para i juni 2016.
     Men hur kom det sig då att paret Gustafsson ham-
nade på dessa breddgrader? Richard berättar att han,
då han hade butiken i Sundsvall för ca 30 år sedan, via
kunder kom med i Para-Talgsjöns jaktlag och att han
för några år sedan, via en av jaktkompisarna, fick erbju-
dande om att hyra dennes fastighet i Para. Richard och
Agnetha tackade ja till erbjudandet. ”Vi flyttade hit
på prov, för att känna oss lite för, men vi lär troligtvis
bli kvar här om ingenting oförutsett inträffar”, säger
Richard. För både han och Agnetha, som jobbar inom
Sollefteå hemtjänst och som personlig assistent, trivs
väldigt bra med sin nya tillvaro i bygden. ”Vi uppskat-
tar naturen och det är en frihet att bo här. Dessutom

slipper man gatlysen”, säger Richard och ler lite under-
fundigt. Att ”jaga, fiska och att må gott” är några av
parets favoritfritidssysselsättningar.
     I samband med flytten till Para startade Richard,
som nybliven pensionär, sitt egna företag. Han berättar
att det råder en skriande brist på vapentekniker runt om
i landet, vilket bekräftas av att en hel del vapenbutiker,
på olika håll i landet, skickar vapen till Richard för att
få dem fixade. Vid mitt besök dyker det upp en kund
som åkt från Bollstabruk. Richard trivs med sitt jobb,
som till övervägande del handlar om att gänga pipor för
ljuddämpare och att montera kikarsikten. Den sociala
biten med kunderna är också något som han uppskattar.
”Det är stimulerande att möta kunderna och kunna
hjälpa dom att lösa deras problem och kunna få till
vapnen så att dom passar jägaren eller skytten”, kon-
staterar Richard. Under många år har Richard även job-
bat som värderingsman för Polisen och Länsstyrelsen.
     Richard är också, sedan unga år, en inbiten jägare,
vilket också de åtskilliga jakttroféerna i både hus och
gäststuga vittnar om. Under åren har det blivit ett antal
jaktresor runt om i Europa och till Afrika och ute i gäst-
stugan hänger ett stort buffelhuvud på väggen, som en
påminnelse om  Richards buffel- och antilopjaktsresor
till Zimbabwe, Namibia och Tunisien. Nuförtiden hand-
lar det dock uteslutande om älg- och fågeljakt.
     Som den erfarne skytt Richard är, kom han att under
många år tävla på elitnivå inom lerduveskytte. Han har
bl a deltagit i åtskilliga SM-tävlingar och 1995 lycka-
des han t ex vinna en av norra Europas största skeet-
tävlingar. Under en period av sitt liv fungerade han även
som tränare för det svenska juniorlandslaget.
                                                     av Rolf Ronestjärna
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Håkan, Niklas och Maria undersöker infesteringsgraden på fisken som varit placerade i plastkärlen.
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Björkåbon Maria Danvind har varit involverad i ett projekt att rädda Björkåns flodpärlmusslor.

Ett unikt experiment har ägt rum i
Björkån under ett par års tid

lodpärlmusslan, som sedan 1994 är en fredad
art och har gått kraftigt tillbaka i sina utbred-
ningsområden i modern tid, är idag utrotnings-
hotad. I Centraleuropa beräknas antalet ha min-

skat med mer än 90 % och i Sverige har arten försvunnit

På artificiell väg hoppas man kunna öka beståndet av flodpärlmusslor i Björkån
från drygt en tredjedel av de vattendrag där den fanns i
början av 1900-talet. Orsaker till det minskade beståndet
beror till stor del av olika faktorer som negativt påverkar
musslornas livsmiljö; såsom vattendragens försurning,
igenslammade bottnar, vandringshinder för musslornas
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Fiskarna fiskas upp ur kärlen med hjälp av en håv och bedövas därefter innan vägning och mätning.
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FLODPÄRLMUSSLANvärdfiskar, flottledsrensningar och övergödning.
     I Björkån förekommer flera arter av sötvattenlevande
fiskar såsom; gädda, abborre, elritsa, lake, stensimpa,
lax, harr och öring. I ån finns också ett litet bestånd av
flodpärlmussla. Antalet musslor beräknas uppgå till fär-
re än 500 individer. Flodpärlmusslan, som till största
del lever ett stillasittande liv för det mesta nedgrävd på
botten av vattendrag i både skogs- och jordbruksland-
skap, behöver förekomst av värdfiskarna lax eller öring
för att kunna reproducera sig. I Björkån är det öring som
är den förmodade värdfisken som för musslornas larver
vidare.
     För två år sedan startade ett samverkansprojekt mel-
lan Länsstyrelsen, Sportfiskarna, boende i området och
Björkåns fiskevårdsområde. Projektets långsiktiga mål
har varit att få ett livskraftigt bestånd av flodpärlmussla
i Björkån genom att sätta ut infesterade öringar i ån och
att även lära ut denna metod till projektdeltagarna. Artifi-
ciell infestering innebär att man på konstgjord väg låter
musslans värdfiskar bli infesterade av musslans glochi-
dier. Fördelen med metoden är att man då kan öka antalet
infesterade fiskar och antalet larver per infesterad fisk,
något som varit speciellt värdefullt i Björkån, där täthe-
ten av musslor är låg och där sannolikheten att en värd-
fisk skall bli infesterad också är låg. I Björkåprojektet
har man placerat öring och gravida musslor i ett antal
genomströmningskar, där bottenmaterialet i karen är ta-
get från området och där man har försökt att återskapa
åns naturliga botten. Efter det att öringen har infesterats
av glochidierna har både musslor och fiskar återbördats
i ån.
     Björkåbon Maria Danvind, anställd i projektet som
biolog, höll även i den biologiska återställningen av Björk-
ån som gjordes 2009-2014. Maria, tillsammans med Nik-

Flodpärlmussla är ett fridlyst sötvattenlevande blötdjur
som tillhör klassen musslor. Pärlmusslan har sin främsta
utbredning i norra Europa, där den lever i rinnande, kalk-
fattiga och klara vatten. Den kan leva på bottnar av sand,
grus eller sten. Musslan har ett mörkbrunt till svart njur-
format och kraftigt skal, som hos äldre musslor ofta har
en erodering eller ”buckla” på ena sidan. Flodpärlmusslan
har gått starkt tillbaka och är idag utrotningshotad. Stora
populationer hittas endast i Kanada, nordvästra Ryssland
och i nordöstra Skandinavien.
Flodpärlmusslan är ett av de ryggradslösa djur som blir
allra äldst. Individer kan leva i över 100 år och den äldsta
funna musslan var 256 år gammal. De lever helt eller del-
vis nedgrävda på botten av vattendragen och andas ge-
nom att dra in vatten genom rör, vars ändar mynnar i öpp-
ningen mellan skalen, in till sina gälar. Under inandningen
följer små organiska partiklar med vattnet, vilket är muss-
lans föda. Det är möjligt att denna filtreringsmekanism
renade vattnet till fördel för andra arter där flodpärlmusslan
tidigare var mycket vanlig. Arter som kunnat dra fördel av
detta är till exempel lax och öring, fiskar som flodpärlmuss-
lan är beroende av för sin fortplantning.

las Wengström från Sportfiskarna och flodpärlmuss-
leexpert Håkan Söderberg från Länsstyrelsen, befin-
ner sig på plats vid Björkån, närmare bestämt vid Åkviss-
lan, när Botebladets fiskeexpert gör ett besök. De är i
full gång med att mäta och väga de öringar som de tidi-
gare har placerat ut i kärl tillsammans med flodpärlmuss-
lor. Med hjälp av ett mikroskop gör de även en ungefär-
lig beräkning om antalet larver på varje enskild infeste-
rad fisk. Projektet har varit väldigt framgångsrikt, efter-
som i princip alla fiskar visar sig ha infesterats.
                                                    av Rolf Ronestjärna
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Ariane Körner, med sonen Johann, lämnade Tyskland för att söka sig en ny framtid i Sverige.

Ariane Körner hade i många år
drömt om att flytta till Sverige

oteå har under åren visat sig vara en bygd som
även lockar till sig människor från andra län-
der; såsom Nederländerna, Storbritannien,
Polen, Eritrea och Tyskland. I sommarnumret

2013 kunde Botebladet välkomna två personer ifrån
just Tyskland, nämligen paret Heinz och Uta Körner.
Drygt fem år senare har tidningen den stora förmånen
att presentera och välkomna till bygden deras dotter; Ari-
ane Körner, som i våras köpte och flyttade in i det gula
huset i kurvan ett par-tre stenkast från Kalknäs skola.
     Ariane, nyss hemkommen från sin SFI-kurs i Sol-
lefteå, öppnar dörren brett leende och vi slår oss ned i
hennes ljusa och hemtrevliga kök. Hunden Voronoff,
som är av rasen Borzoi, slår sig ned på köksgolvet efter
att ha nosat ordentligt på Botebladets utsände. Treårige
sonen Johann Åke pratar oförtrutet och glatt en stund och
försvinner sedan upp till sitt rum på övervåningen.
     Ariane berättar inledningsvis (mestadels på engelska,
för enkelhetens skull) att hon är född och uppvuxen ca
50 km norr om Hannover, men att hon på senare år har
bott och verkat i Kieselbronn, en liten stad ca 50 km
nordväst om Stuttgart i södra Tyskland, och att hon de
senaste fyra åren har jobbat på ett hem för hemlösa djur.
     Ariane berättar vidare att hennes familj, under i prin-
cip hela 2000-talet, brukade semestra i Sverige. Första

Ariane Körner blev blixtförälskad i Törsta 101.
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Ariane Körner fann sitt drömhus i Törsta

sommaren tillbringade de på Öland och de efterföljande
åren kom de att mer och mer dra sig norröver och hon
var bl a med när familjen en sommar hyrde ett hus på
Klippgården i Undrom. Med tiden började hon känna
sig alltmer hemmastadd i Sverige och hennes upplevelse
var att svenskarna var betydligt vänligare än hennes egna
landsmän. I 18-19-årsåldern började hon att drömma om
att någon gång i framtiden kunna flytta till Sverige. När
väl sedan hennes föräldrar tog steget att flytta till Und-
rom, var det inte utan att Ariane kände sig lite avundsjuk
på dem.
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De svenska barnböckerna är till stor hjälp när Ariane försöker lära sonen Johann att tala svenska.
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Borzoi (rysk vinthund) är en hundras från Ryssland.
Den är en långhårig vinthund som ursprungligen an-
vändes till hetsjakt. Idag är den framförallt en sällskaps-
hund som är populär till hundutställningar och för att täv-
la i lure coursing (en form av simulerad harjakt). Hunden
användes till jakt på varg, räv, harar och hjort där hun-
darna släpptes i koppel om tre och skulle hålla fast bytet
tills jägaren hann fram. Denna jakt var ett nöje för aris-
tokratin.
Det kan konstateras att det är en modig och handlings-
kraftig hund. Dess miljö är de fria vidderna och den kan
tävla med Greyhounds i snabbhet. Den är också en myc-
ket kärvänlig hund, som kan överraska sin ägare med sin
klokhet och det är välkänt faktum att många borzoier kan
öppna och länsa kylskåp om de får tillfälle. Dess jaktinstink-
ter är fortfarande intakta och råkar den få syn på en hare,
grannens katt eller ett rådjur, så kan den lätt ta upp jak-
ten och försvinna in i skogen.

BORZOI     För inte så länge sedan bestämde sig Ariane och hen-
nes make för att gå skilda vägar och möjligheten att flytta
till Sverige öppnade sig därmed plötsligt för henne. När
hon fick se huset i Törsta, som låg ute till försäljning på
nätet, blev hon genast eld och lågor. ”Mamma, det huset
måste jag bara ha!”, var hennes omedelbara reaktion.
Och så blev det, för den 1:a april inköptes huset och lite
drygt en månad senare flyttade hon, Johann och hunden
Voronoff in.
     Under våren och sommaren har det varit en del pys-
sel med huset, även om det var i väldigt fint skick, och
Ariane har bl a målat om alla rum utom ett. Framöver
planerar hon att sätta upp ett staket runt huset, för att Vo-
ronoff ska kunna springa lös på tomten, och hon hoppas
även kunna komma igång och odla lite grönsaker till
våren.
     Sedan i september går Ariane på Svenska För In-
vandrare (SFI) i Sollefteå på förmiddagarna. Hon tyc-
ker att det är ganska lätt att lära sig svenska, eftersom det
är rätt stora likheter mellan svenskan och tyskan, och jag
imponeras av att hon har kunnat lära sig så pass bra sven-
ska på så förhållandevis kort tid. Hon berättar att sonen
Johann är hos morfar Heinz, när hon är på SFI, men att
hon har en förhoppning om att hon inom kort ska kunna
få en plats för honom på Kalknäs skola (i mitten av no-
vember infriades hennes förhoppningar om en förskole-
plats på skolan). Ariane planerar att ställa sig till arbets-
marknadens förfogande, när hon tycker sig behärska
svenskan, och hon är i princip beredd att ta vilket jobb
som helst. Så här långt är hon väldigt nöjd över sitt beslut
att flytta till Undrom. ”Undrom är en fin by att slå sej
ned i och det mesta man behöver finns i närområdet.
Jag känner mej hemma här och jag uppskattar land-

skapet, tystnaden och dom vänliga grannarna. Jag räk-
nar med att bli kvar här och jag ser positivt på framtiden
och tar en dag i taget.”, konstaterar Ariane avslutnings-
vis.                                                         av Rolf Ronestjärna
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Artisten Andrej Altins solokarriär har fullkomligt exploderat sedan hans premiärspelning i somras.

Undromskillen Andrej Altins ar-
tistkarriär pekar spikrakt uppåt

otebladet har tidigare kunnat konstatera att
Boteå har ett osedvanligt rikt musikliv och att
bygden, genom åren, har fostrat en hel del fina
artister. En av dessa, som just nu befinner sig

under tillväxt, är Undromskillen Andrej Altin, som av
vissa bedömare spås gå en lysande artistkarriär till mö-
tes. Men låt oss inte gå händelserna i förväg.
     Sista lördagen i oktober har jag förmånen att få hälsa
på hemma hos Andrej och få mig en liten pratstund med
honom. Under det att vi gofikar tillsammans berättar
Andrej inledningsvis att han ursprungligen kommer från
Slovakien och att han 3,5 år gammal kom till Undrom.
Låg- och mellanstadieåren tillbringade Andrej på Styr-
näs friskola och högstadiet gick han på Ytterlännäs-
skolan i Bollstabruk. Idag går han andra året på Elpro-
grammet, med inriktning på data och programmering,
i Kramfors. Efter avslutad gymnasieutbildning planerar
han att starta ett dataföretag.
     Andrej berättar att han redan i tidiga år började trä-
na och spela fotboll i Undroms IF, något som han höll
på med fram till 2013. ”Men jag var väl inte direkt

Drömmen för Andrej Altin är att någon gång i framtiden kunna försörja sig på musiken
någon större begåvning och andra intressen tog istäl-
let vid”, berättar han och nämner speciellt musiken. Hans
första instrument var ett trumset, som han fick av pappa
Sten-Olov i 8-9 årsåldern, och efter ett par år införskaf-
fade han sin allra första gitarr. Det var dock oerhört nä-
ra att han höll på att ge upp gitarrspelandet, men mamma
Ann-Chatrine fann dock på råd och skjutsade honom till
Undromsmusikern Ann-Charlotte Agrell (se Botebla-
dets vinternummer 2017 på www.botea.se) som genast
satte igång att traggla ackord med Andrej. ”Det var hos
henne som jag lyckades att få fram mina första toner
på gitarren”, berättar Andrej med tacksamhet i rösten.
Efter det började han att ta gitarrlektioner med Kultur-
skolan och i ungefär samma veva gick han även med i
Tuttifruttikören, där körledaren Eva Rosell inspirerade
honom att börja sjunga. Ganska direkt hade han sitt förs-
ta soloframträdande i det att han sjöng sången O, helga
natt i Överlännäs kyrka, och med tiden fixade Eva olika
spelningar och allteftersom byggdes det på. En av hans
första spelningar var i Sollefteå, på Odd Fellows hund-
raårsjubileum, ett inhopp som frambringar lite blandade

FO
TO

: R
O

LF
 R

O
N

ES
TJ

Ä
R

N
A



13

FO
TO

: R
O

LF
 R

O
N

ES
TJ

Ä
R

N
A

Andrej Altin har idag möjlighet att välja från en mycket stor mängd covers när han är ute och spelar.

känslor hos honom. Det var sagt att han skulle sjunga
låten Teddybjörnen Fredriksson, men han hade inte bli-
vit informerad om vilken typ av publik som han skulle
sjunga för. När han därför kom till Sollefteå kyrka, och
fick se limousiner stå parkerade utanför, så undrade han
först om han hade kommit rätt. När han därpå tjuvkikade
in i kyrkan och fick se att publiken var klädd i frack och
galaklänningar, medan han själv var iklädd jeans och
pikétröja, stärktes inte precis hans redan låga självförtro-
ende. Planen var att han, som öppningsnummer för jubi-
leet, skulle komma gående i gången, sjungande sången
via en mygga som applicerats på hans tröja. Det var bara
det att han glömde att sätta på strömmen till myggan...
     Under de följande åren kom det att bli en hel del spel-
ningar i Boteå Församling med Tuttifruttikören och även
en del på egen hand för Andrej. I årskurs sex startade
Andrej, tillsammans med brödraparen Markus och Nik-
las Bodin och Jesper och Theo Strömberg gruppen
Andrejs. Deras första spelning skedde i Sunnersta Fol-
kets Hus vid en middagsbjudning för vänner och bekanta.
Det kom att bli en del spelningar med gruppen, de när-
maste två åren, innan den splittrades. Andrej och Nik-
las fortsatte dock att spela tillsammans, nu under namnet
NIAN, och även i den konstellationen blev det ett antal
spelningar i kyrkan. Bandets manager, i båda de nämnda
grupperna, var Botebladets medarbetare; Ulla Bodin,
som arrangerade musiken och även föreslog nya låtar
på repertoaren. ”Det var i den här vevan, tack vare Ul-
la, som jag upptäckte hur roligt det är med musik och
jag hade nog lagt av om det inte hade varit för hen-

ne”, konstaterar Andrej tacksamt. Just nu är den sist-
nämnda gruppen vilande, men det är inte helt omöjligt
att den återuppstår någon gång i framtiden.
     Andrejs karriär som soloartist visar sig vara förhål-
landevis färsk, eftersom det är först nu i sommar som den
har tagit rejält fart. Första spelningen var på Midnatts-
travet på Dannero och därefter har han spelat i Konvalj-
parken, på Appelbergs och Old Oak i Sollefteå, på Pres-
tige i Kramfors, hos Puttoms golfklubb och på några
50-årsfester. Dessa spelningar har varit möjliga tack va-
re att föräldrarna välvilligt har ställt upp och skjutsat.
Samma kväll, som den dag då intervjun görs, ska han
dessutom uppträda på Ullångers Hotell.
     Andrej berättar att han nyligen har fått kontakt med,
och inlett ett samarbete med, en musiker i Stockholm.
Samarbetet kommer förhoppningsvis att resultera i en
singel, där Andrej bidrar med text och sång. ”Min ambi-
tion är att kunna skapa mej ett namn så att folk vet
vem jag är. Drömmen är att kunna nå människor med
mitt artisteri och förhoppningsvis kunna leva på det
i framtiden, samtidigt som jag givetvis vet att konkur-
rensen är väldigt hård.”
    Undromsungdomarna Emil Assergård, som Andrej
även har på sin repertoar, och Ulrika Ölund, som dess-
utom är kusin till honom, är båda en inspiration och fö-
redömen för honom. Det var för övrigt med en av Emils
låtar som Andrej sökte till Idol förra året och den tog
honom nästan ända fram till Idoljuryn. Botebladet ber
att få önska lycka till i den fortsatta artistkarriären!
                                                    av Rolf Ronestjärna
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Undromsmålvakten Sebastian Strömberg kunde inte göra något i samband med Junseles första mål.

Undroms IF lyckades med nöd och
näppe undvika nedflyttning

Säsongens sista hemmamatch för Undroms IF
bjöd på ett härligt fotbollsväder

fjol lyckades Undroms IF spela ihop 28 poäng i di-
vision 4 Ångermanland. I år gick det dock lite knac-
kigt och laget lyckades bara skrapa ihop totalt 14
poäng på 22 matcher. Halvvägs in i serien hade man

samlat ihop åtta poäng, endast en poäng över nedflyttnings-
strecket, och det visade sig att det skulle dröja ända till sis-
ta omgången innan man kunde pusta ut över förnyat kontrakt.
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Tack vare storspel av målvakten Sebastian Strömberg lyckades hemmalaget hålla siffrorna nere.
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Periodvis var det i princip spel mot ett mål.
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Tjejkompisarna Johanna Strandberg och Ellen Johansson hade fullt upp i kiosken under halvtidsvilan.
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Tommy Åhlin var speaker och matchvärd.

Bosse Svedin lät sig väl smakas av hamburgaren grillad och serverad av Cecilia Sundström.

Tabell efter sista omgången

    Söndagen den 16:e september spelade Undroms IF säsongens sis-
ta hemmamatch på Bohedsvallen i Undrom. Gästande lag var Junsele
IF, som under årets seriespel endast hade förlorat en enda match. Det
var näst sista matchen i serien och samtidigt spelade Hägglunds IoFK,
det lag som Undrom behövde ha bakom sig i tabellen, borta mot Frånö
SK. Junsele dominerade fullständigt i första halvlek och ibland var
det i princip spel mot ett mål. Trots en fin insats av Undromskeepern
Sebastian Strömberg, tvingades hemmalaget att gå till halvtidsvila
med två mål i baken, samtidigt som matchspeakern Tommy Åhlin med-
delade att Hägglunds ledde sin match med ett mål. Undroms IF låg
nu m a o på nedflyttningsplats. Andra halvlek liknade till stor del den
första. Junsele ökade på till 3-0, men hemmalaget kunde till sist put-
sa till siffrorna via ett självmål. Som tur var, lyckades inte Hägglunds
att knipa segern mot Frånö och vilka lag som skulle komma att flyt-
tas ned kom därmed inte att avgöras förrän i sista omgången. Tacksamt
nog blev det Undroms IF som, trots en förlust, kom att dra det längsta
strået.                                                                  av Rolf Ronestjärna
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Tre föremål jag skulle ta med
mSågverketdarbete &
vävstolen.

 jag träffar barnbarne..

FEM SNABBA FRÅGOR:

Tre föremål jag skulle ta
med till en öde ö:
- Fiskespö, tändstål och tält.

Någon jag gärna vill träffa:
- Björn Ferry.

Sån är jag:
- Jag har lite svårt att sitta
still och tycker därför om att
sysselsätta mej på olika sätt.

Mitt älsklingsplagg:
- Fritidskläder.

Jag blir glad när:
- Man hjälper någon och får ta
emot uppskattning för detta.

Åke Westman trivs verkligen bra med sin nya tillvaro i Björkå.
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I detta nummer av Botebladet möter vi Björkåbon Åke Westman
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Åke Westman

et känns faktiskt lite märkligt när jag svänger upp med bilen på
gårdsplanen hos detta nummers porträttperson. För sex år sedan var
jag nämligen där och gjorde en annan porträttetintervju, nämligen
med den numer bortgångne Sigge Åman (se Botebladets vinter-

nummer 2012 på www.botea.se). Den här gången öppnas dörren av Åke West-
man, som välkomnar mig in i köket, där hustrun Carina har dukat fram fika.

Det var lite av en slump att Åke
Westman hamnade i Björkå
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Åke Westman och hustrun Carina är mycket nöjda med huset i Björkå som de flyttade in i 2016.

 forts. nästa sida
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     Åke inleder med att berätta lite om sin uppväxt i
Drömme, ca sju kilometer hitom Sidensjö, där han 1946
föddes som enda barnet. Pappa Verner, som var jord-
brukare, härstammade också från Drömme, medan mam-
ma Sigrid kom från Borgå i Finland. På gården fanns
det några kor, en häst, en gris och några höns och Åke
fick redan från unga år vara med och hjälpa till hemma.
På sommaren handlade det mest om höinbärgning och
gödselmockning och på hösten om potatisplockning.
”Det var ett tungt arbete för både mej och dom andra
barnen i grannskapet som fick hjälpa till hemma”, min-
ns Åke.
     Det fanns mycket barn och ungdomar i byn och som-
martid fiskade, badade, cyklade, idrottade och spelade
man fotboll och under vinterhalvåret kom det mest att
handla om pingisspel (i vuxen ålder kom Åke att agera
hjälptränare i Docksta bordtennisklubb under ett antal
år) och skid- och skridskoåkning i det kuperade landska-
pet och på sjön. ”Man tilläts att vara barn på den tiden
och jag hade en lycklig barndom och uppväxt”, berät-
tar Åke. I NTO-lokalen Valhalla samlades barn och ung-
domar och ibland for man till biografen i Sidensjö. I ton-
åren gick Åke på dans på Valhalla.
     De första fyra skolåren tillbringade Åke på Drömme
skola. Klass 5 och 6 gick han på Västanå skola i Nätra
och högstadiet gick han i Bjästa. Under ett antal somrar
sommarjobbade han med att sätta plant för skogsbolaget
Fors AB. Första jobbet, efter att ha gått klart skolan, var
på en bensinstation i Bjästa. Efter en tid fick han jobb
hos Fors AB i Köpmanholmen och efter några år sadlade

han om till svetsare inom företaget. 1972 träffade Åke,
och blev tillsammans med, Ramvikstösen Carina och
de kom att bosätta sig i Docksta. 1975 flyttade de in i ett
nybyggt hus och samma år började han som svetsare på
Dockstavarvet. 1979 föddes sonen Tommy, som bor i
Örnsköldsvik och jobbar på ICA stormarknad. Efter
tio år på Dockstavarvet övergick Åke till att jobba som
svetsare hos Ö-viks kommun, samtidigt som familjen
flyttade till Drömme och tog över Åkes hemställe. Mel-
lan åren 1990-2011, alltså fram till det att han gick i pen-
sion, kom han att jobba som maskinist på vattenverket
i Ö-vik.
     Åke berättar att han, under hela sitt liv, har haft ett
stort fiskeintresse och att det under åren har blivit många
fiskeresor till fjällen. Under många år har han varit medlem
i föreningen Sportfiskarna. Under några år var han även
aktiv i Ullångers skytteförening och var då ute på en hel
del tävlingar. I slutet av 1970-talet växte ett jaktintresse
fram hos honom och han har sedan dess jagat både älg
och småvilt. Älgjakten har han dock numer lagt på hyl-
lan. Åke berättar att han även tycker om att motionera och
att han och Carina, gärna och regelbundet, tar promena-
der i grannskapet. ”Det är så man håller sej frisk”, kon-
staterar han. Att sommartid göra resor norröver med sin
husbil är också något som paret gärna ägnar sig åt.
     Det var lite av en tillfällighet att Åke och Carina kom
att hamna just i Björkå. De kände båda att skötseln av
gården i Drömme började ta alltmer på krafterna och via
en annons på nätet råkade de få syn på huset i Björkå.
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Carina och Åke Westman ångrar inte för ett ögonblick att de bestämde sig för att flytta till Björkå.
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Väg 334 genom Undrom och Grillom torde inte vid något tidigare tillfälle ha varit lika trafikerad.

Plötsligt gick E 4:an genom Boteå
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åndagen den 15:e oktober 2018 visade
sig bli en historisk dag för Boteå. Det var
nämligen en dag då Europaväg 4 av en
händelse passerade igenom bygden, nå-

got som med största sannolikhet aldrig någonsin kommer
att hända igen. Orsaken till denna märkliga händelse
var det att motorvägstrafiken, under nästan ett helt dygn,
omdirigerades p g a en kraftig brand i Ullånger. Trafiken

     2016 gick flyttlasset till Björkå och det tog inte spe-
ciellt lång tid för Åke och Carina att komma in i bygden;
bl a för att de båda ganska direkt gick med i Björkå PRO
och Björkå Samhällsförening. ”Jag tycker att man ska
hjälpa till där man kan”, förklarar Åke. Att båda är väl-
digt nöjda med flytten till Björkå råder det inte den minsta

tvekan om. ”Vi trivs jättebra i både huset och i byg-
den. Det är lugnt och skönt och vi har fina grannar.
Och det finns även mycket att sysselsätta sej med i byg-
den”, säger Åke, som precis var hemkommen från snic-
karkursen på Rixdan, när undertecknad kom på besök.
                                                   av Rolf Ronestjärna

E4:an dirigerades om eftersom det fanns en explosionsrisk i samband med en brand i Ullånger
genom bygden blev givetvis väldigt intensiv under des-
sa timmar och dråpligt nog påbörjades samma dag dess-
utom ett grävarbete i Gålva, vilket tvingade den mas-
siva trafiken att göra en knix in på bondgårdens ägor.
Att butiken i Undrom dessutom upplevde ett uppsving
kunde man se av alla bilar som, t o m utanför på gårds-
planen, stod prydligt parkerade på rad.
                                                    av Rolf Ronestjärna



19

Just nu finns det ett antal lediga lägenheter (varav en 5:a) på

f d pensionärshemmet i Undrom. Vid intresse kontakta Risto

Rundgren på telefon 070-204 13 11 för mer information.

 

Bland annat är lägenheten på bilden ledig.

Lämna alltid in information för Anslagstavlan (såsom evenemangstips och annan reklam)
till redaktionen i god tid innan angivet presstopp (ju tidigare desto bättre). Det som kom-
mer in i sista minuten tas in i mån av tid och plats. Artiklar och reportage måste lämnas
in minst en vecka före presstopp. Maila alltid så stora bilder som möjligt, för att få bäs-
ta slutresultat. Glöm inte bort att ange fotograf och vilka personer som finns med på bil-
derna. Bidrag tas helst emot via mail eller USB-minne. Maskinskriven text funkar också,
men dock helst bara i nödfall. Mailadressen är som tidigare: botebladet@botea.se

 

Hör av Dig till Boteå Husgrupp 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,
Ingrid Viking, 600 16 & Gun Åslund, 076-268 21 20.

 

 

BOTEÅPARLAMENTET

Prenumerera på Botebladet!!!
Känner Du någon utflyttad Boteåbo
eller annan person som skulle vilja få
Botebladet i brevlådan? Är Du själv
inte bosatt här, men ändå vill läsa
Botebladet? Vill Du prenumerera på
Botebladet för någon annans räkning?
Möjligheten finns i så fall att, till det
låga priset av 180 kr/år (inklusive por-
to), få tidningen skickad dit Du vill!

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

Boteåparlamentets Bankgironummer är 5548-6377
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Boteåborna lyste med sin frånvaro när Boteåparlamentets årliga byating hölls sista söndagen i oktober.

Boteåparlamentets årliga byating
hölls i Sunnersta Folkets Hus

öndagen den 28:e oktober hölls Boteåparlamen-
tets årliga byating i Sunnersta Folkets Hus. Efter
välkomnande av Parlamentets ordförande Pia
Hedberg, och ett speciellt välkommen till Parla-

mentets nyinvalda ledamöter, drog byatinget igång. In-
ledningsvis godkändes dagordningen, förklarades mö-
tet stadgeenligt utlyst, fastställdes röstlängd och valdes
Laila Lindholm, Rolf Ronestjärna, Ulf Lhådö och Anne
Ståhl Sellin till mötets ordförande, respektive sekreterare
och justeringsmän. Därefter gicks verksamhetsberättelse
och preliminär verksamhetsplan igenom och godkän-
des. Även resultatrapport och balansrapport gicks igenom
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Ordförande Pia Hedberg i samspråk med de avgåen-
de ledamöterna Ulf Lhådö och Laila Lindholm.

Parlamentsveteranen Lars Blomén i samspråk med
de nya ledamöterna Ilona och Tobias Nilimaa.

Nya parlamentsledamöter hälsades välkomna i samband med Boteåparlamentets byating
och godkändes. Likaså godkändes revisionsberättelsen
och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Pia Hedberg och
Erik Sundberg fick båda förnyat förtroende som ordföran-
de respektive sekreterare för den nya mandatperioden.
Till revisorer valdes Ulrika Bergman och Anders Bodin.
Avgående ledamöterna Laila Lindholm och Ulf Lhådö,
som båda suttit med i Parlamentet sedan 2007, avtacka-
des för lång och trogen tjänst. Ulf, som valdes in i Parla-
mentet vid valet i september, avgick ur den nya styrelsen
p g a avflyttning från bygden. Till avslutning intogs kaf-
fe och smörgåstårta, gjord av Fik i Butik i Björkå.

             av Rolf Ronestjärna
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Filmteamet tillsammans med Lars Blomén och Mikael Åkerström, projektledare hos Sollefteå Stadsnät.

Filmteam besökte Undrom i sam-
band med fibernedläggning

ollefteå Stadsnäts bredbandssatsning i kommu-
nen har till en viss del finansierats av Leader
Höga Kusten. En dag i början av oktober fick
bygden besök av ett filmteam från just Leader,

som åkte runt och för att, i filmserien Leader on Tour,
dokumentera sina olika projekt. Inledningsvis gjorde tea-
met ett stopp hos Fik i Butik i Björkå och fortsatte där-
efter till Undrom, där man filmade nedgrävning av fiber-
kabel på en tomt och även intervjuade grävaren och fas-
tighetsägaren. Den färdiga filmen kan ses på adressen
www.leaderontour.se och på Facebook (Leader Höga
Kusten).                                        av Rolf Ronestjärna
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Grävmaskinist Lars Blomén och fastighetsägare Rolf Ronestjärna intervjuades av Maaike Smit från Leader.
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Lars Bloméns grävinsats dokumenterades noga.

Boteåbor löper nu risken att bli megakändisar
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Kompisarna Sterre Pieren och Julia Sundberg har satt igång något av en käpphästepidemi på Kalknäs skola.

Boteås allra första käpphästmäs-
terskap avgjordes i Offer

äpphästen är en leksakshäst med anor från
medeltiden. Det är säkert en hel del av Bote-
bladets läsare som har lekt med just en käpp-
häst under sin uppväxt. Käpphästens popu-

De stolta hästägarna Sterre Pieren, med sin häst Speedy, och Julia Sundberg, med sin häst Amadeus.
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Ett drygt 20-tal elever på Kalknäs skola tar varje dag med sig varsin käpphäst till skolan
laritet brukar återkomma med jämna mellanrum. För drygt
tio år sedan var det några ungdomar i bygden som både
producerade och sålde käpphästar (se Botebladets höst-
nummer 2007 på www.botea.se). Just nu råder det något
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Bygdeutvecklingsmötet i Fik i Butik i slutet av oktober samlade en drygt handfull intresserade bybor.

Bygdeuvecklingsarbetet fortsätter
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under hösten har bygdeutvecklingsarbetet,
i regi av Lokal Utveckling Sollefteåbygden
(LUS), fortskridit och vid tre tillfällen har in-
tresserade bybor, under ledning av Karin Sell-

gren från Holm och styrelseledamot i LUS, bl a träffats
vid två tillfällen i Fik i Butik i Björkå för att samtala om
hur man ska kunna utveckla bygden. På första mötet sam-
talade man kring hur man ska kunna ha en levande lands-
bygd med skola, butik, äldreomsorg och ett aktivt före-
ningsliv. Likaså om hur man skulle kunna främja en för-
yngring och ökad inflyttning till bygden. Man tog även
upp det pågående arbetet med att ta fram välkomst-
skyltar till bygden.
     På det andra mötet tittade man över en sammanställ-
ning, som Anna Törner gjort, av de tankar och idéer som
framkommit under gruppens tidigare möten, vilket på sikt
kommer att utmynna i en utvecklingsplan för bygden.
Förslag väcktes om att man skulle kontakta bygdens olika

av en käpphästfeber i bygden och speciellt då på Kalknäs
skola. Orsak till detta är de tre kompisarna Julia Sund-
berg, Sterre Pieren och Nova Larsson.
     Julia berättar att hon gjorde sin första käpphäst på fri-
tidsgården redan för fyra år sedan och att den sedan blev
liggande. Av en tillfällighet tog hon fram den förra året
och kände direkt att ett intresse väcktes hos henne. Genast
satte hon igång med att göra nya hästar och strax hängde
kompisarna Sterre och Nova på. Med tiden spred sig in-
tresset bland deras skolkamrater och idag är det mer än
ett 20-tal elever som varje dag har med sig käpphästar
till skolan. Julia och Sterre är idag stolta ägare till 20
respektive 19 käpphästar var. Alla deras hästar har bå-
de namn och personligheter och varje dag lägger de ned

minst en timme med att rykta och motionera sina hästar.
Som alla säkert förstår, så behöver de avsätta mer tid för
sina tävlingshästar än för de övriga. Givetvis har tjejer-
na vissa favoriter, men det är väldigt viktigt att alla deras
hästar får uppmärksamhet, så att ingen behöver bli avund-
sjuk. De har t ex ett schema för att ha koll på vilken häst
som de ska ta med sig till skolan.
     I oktober avgjordes det första käpphästmästerskapet
i Boteå, närmare bestämt hemma på Sterres gård i Of-
fer, där ett tiotal barn tävlade i grenarna hoppning och
terräng. Julia och Sterre har en förhoppning om att även
kunna anordna ytterligare en tävling i vinter och då för-
hoppningsvis kunna hålla till i gympahallen på Kalknäs
skola.                                                   av Rolf Ronestjärna

föreningar med en förfrågan om de har några idéer och
förslag om hur man skulle kunna utveckla bygden. Tan-
ken är också att boende i bygden ska kunna komma med
sina förslag. Deadline för detta sattes till den 10/1 2019.
Man samtalade även om möjligheten att producera en
typ av Boteåtavla, där överskottet vid en försäljning skul-
le kunna finansiera bygdens utvecklingsarbete och även
kunna användas till att bygga upp Boteå som varumärke.
I mötet togs också ett beslut om att eventuellt damma av
Boteå Utvecklingsgrupp (BUG), som under några år har
legat som en vilande arbetsgrupp under Boteåparlamen-
tet, och att fortsättningsvis driva bygdeutvecklingsarbe-
tet via den – dock med det förbehållet att utvecklings-
gruppen får möjlighet till ett eget konto under Parlamen-
tet. Deltagarantalet har varierat på mötena men utveck-
lingsgruppens kärna består i dagsläget av Joel Ölund,
Karin Sellgren, Anna Törner och Ulrika Bergman.
                                                    av Rolf Ronestjärna

Utvecklingsgruppen efterlyser idéer och förslag på hur man skulle kunna utveckla bygden
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Panikteaterns föreställning av Anton Tjechovs pjäs var både humoristisk och tänkvärd.

Boteåborna bjöds på förstklassig teater
i Sunnersta Folkets Hus

otaton bjöd även i år in Uppsalagänget Panikteatern till
Sunnersta Folkets Hus. På kvällen den 18:e november fram-
fördes pjäsen Frieriet av Anton Tjechov. Föreställningen
är ett komiskt familjedrama där grannens giftasplaner hela

tiden hindras av grannfamiljernas motsättningar. Föreställningen börjar
med att en pappa och hans dotter bjuder in publiken till en middag.
Borden är dukade med vita dukar och levande ljus. I bakgrunden hörs
toner av klassisk musik. När den delikata rödbetssoppan har serverats
av pigan, spelad av Mari Bodin och grispojken, spelad av Niklas Bodin
(båda från Undrom) går pappa och dotter runt och pratar livligt med
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Teaterscenen var placerad i mitten av golvet med publiken sittande vid bord runt själva scenen.
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Mari Bodin och Niklas Bodin agerade bå-
de serveringspersonal och tjänstefolk.

Kulturföreningen Botatons arrangemang blev hellyckat
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Under föreställningen interagerade teaterensemblen med publiken på ett mycket underhållande sätt.
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Värdshusvärden Stepan Stepanovitj.

publiken. ”Kan du tänka dej? Pigan tror att hon ska få följa med gre-
ven till Paris, som barnflicka! Vilken slampa!”, skvallrar dottern Natal-
ja Stepanovna, spelad av Maud Nyberg. ”Jag har lite värmande här
innanför västen, om någon skulle vilja smaka!”, säger värdshusvärden
Stepan Stepanovitj, spelad av Roland Brandel. När pjäsen sedan börjar
knackar grannen Ivan Vasiljevitj, spelad av Per-Anders Strand, på dör-
ren. Han är påtagligt nervös och efter många om och men får han fram att
hans ärende är att be om Nataljas hand. Stepan blir överförtjust, går iväg
och skickar in Natalja. Där börjar förvecklingarna och istället för att fria
börjar Natalja och Ivan bråka om allt; från en hage till om vilken hund
som är klokast.
    Efter många turer, med lite slammer i dörrar och mätning av hundars
över- eller underbett, så får naturligtvis de unga tu varandra till sist och
allt slutar lyckligt. Natalja erkänner till och med att pigan klarade serve-
ringen på ett utmärkt sätt, trots sina övriga brister. Pjäsen lockade till
en hel del skratt och lämnade även lite att fundera över när den var slut.
Efter föreställningen vände vi hem mätta och belåtna, av både soppa, kaf-
fe, kaka, samt en stor dos av humor och kultur.                       av Ulla Bodin
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Boteåborna Maria Norgren och Anette Karlsson fick påhälsning av skådespelaren Roland Brandel.



26

Ted Gärdestad-sjungande Non-Stopkören leddes i vanlig ordning av församlingskantorn Eva Rosell.

Non-Stopkören hyllade Ted Gärdestad
vid Öresmötet i Boteå Sockenstuga

et senaste året har bygden kunnat avnjuta
ett antal hyllningskonserter till diverse artis-
ters ära. I november i fjol bjöd Non-Stopkö-
ren på en hyllning till Elvis Presley, i sam-

band med 40-årsminnet av hans död (se Botebladet vin-
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De församlade åhörarna i Boteå Sockenstuga fick under kvällen lyssna till en dryg handfull Gärdestadlåtar.

Hyllningskonserterna av församlingens sångkörer har varit uppskattade arrangemang
ternummer 2017 på www.botea.se), och nu i mars tog
Boteåkören sig an popgruppen ABBA:s fantastiska re-
pertoar (se Botebladet sommarnummer 2018 på www.
botea.se). På Öresmötet den 6 november var det åter
dags för Non-Stopkören, under ledning av kantor Eva
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Fotnot: Ett filmklipp från kvällen finns utlagt
på https://www.youtube.com/user/kulroffe
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Eva Rosell berättade om Ted Gärdestad.
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Karin Nordenberg, Tommy Åhlin och Marie-Louise Andersson.

 forts. nästa sida

Ted Arnbjörn Gärdestad, född 18 februari 1956 i Sollentuna, död 22
juni 1997 i Häggvik i Sollentuna, var en svensk sångare, kompositör
och musiker. Han komponerade all sin musik själv och texterna förfat-
tades av brodern Kenneth Gärdestad. Han tävlade i Melodifestivalen
fyra gånger som artist; Oh, vilken härlig dag (1973), Rockin' 'n'
Reeling (1975), Satellit (1979) och Låt solen värma dig (1980), varav
han vann 1979. Han tävlade även enbart som kompositör 1977 med
låten Det bästa som finns sjungen av Lena Andersson. Han var även
verksam som skådespelare och medverkade bland annat i 1966 års
julkalender; En småstad vid seklets början.
Gärdestad komponerade sin första låt som sexåring och han med-
verkade som åttaåring i Sveriges Televisions Circus minimum, där
han spelade sin musik på dragspel. Han slog igenom som artist som
femtonåring och hade sin glansperiod på 1970-talet. Han skrev själv
musiken till sina låtar, medan hans bror vanligen skrev texterna. Det
var Benny Andersson och Björn Ulvaeus som kom att producera bland
annat hans debut LP, Undringar, utgiven 1972.
Gärdestad led under senare år av schizofreni och han tog sitt liv, en-
dast 41 år gammal, sedan han hoppat framför ett tåg vid Häggviks sta-
tion den 22 juni 1997.
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TED GÄRDESTAD
Rosell, att hylla en stor artist och den här
gången var det Ted Gärdestad som var kväl-
lens huvudperson. Efter välkomnande av
Lennart Bergström inledde Eva Rosell med
att berätta lite om Ted Gärdestad. Vid ytter-
ligare två tillfällen under kvällen fortsatte
hon att berätta om honom och hans liv. Kväl-
lens program bestod av sångerna Jag vill
ha en egen måne, För kärlekens skull, Ka-
liforniens guld, Sol, vind och vatten, Sa-
tellit, Lyckliga dagar, Chapeau Claque
och Himlen är oskyldigt blå.
     Efter konserten bjöds det på fika, med
trevlig gemenskap kring borden, och kväl-
lens kollekt gick till Världens Barn. Under
fikat fick jag mig en pratstund med Gerd
Öberg, en av körens medlemmar, som be-
rättade att övningarna, inför kvällens kon-
sert, inleddes i slutet av augusti. Vidare att
man veckan därpå även skulle köra repris
på programmet på Graningegården i Gra-
ninge.
     Efter extranumret Himlen är oskyldigt
blå, avtackade Lennart Bergström kören
med en honungsburk. Avslutningsvis höll
församlingsprästen Elisabeth Grafström
en kort andakt, med temat ”att våga ta emot
det Gud vill ge” och tre önskepsalmer sjöngs
även.
     Sammantaget kan man konstatera att det,
precis som det brukar vara på Öresmötena,
var en väldigt trevlig och gemytlig kväll.
Trevligt skulle det också vara, om man får
uttrycka en försiktig önskan, om någon av
körerna framledes även ville ta sig an pop-
och rockikonerna Beatles´ fantastiska
sångskatt...                     av Rolf Ronestjärna
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Gruppen Inspirit består av musikerna Putte Kihl, Per Schulz, Anders Engstrand och Olov Sjögren.

Det bjöds på musik med känsla på
Öresmötet i Boteå Sockenstuga

venska kyrkans s k Öresmöten brukar, som det
tidigare har visat sig, vara trevliga sammankom-
ster ofta innehållande både bra och trevlig under-
hållning. Öresmötet den 2:a oktober i Boteå Soc-

kenstuga var inget undantag i samband med att gruppen
Inspirit, bestående av musikerna Putte Kihl, Per Schulz,
Anders Engstrand och Olov Sjögren, gjorde ett uppskat-
tat återbesök (se Botebladets vinternummer 2013 på
www.botea.se).
     Efter det att Lennart Bergström hälsat välkommen
satte gruppen genast igång med att spela. De bjöd på ett
omväxlande program, uteslutande på engelska, bestående
av blueslåtar och gamla negro spirituals, bl a från filmen
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Ylva Sundberg, Inga Bodin och Tomas Sundberg försåg åhörarna med smarriga smörgåsar i pausen.
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O Brother, Where Art Thou, och låtar från bl a Van Morri-
son, Emmylou Harris och Johnny Cashs repertoarer, de
flesta med mer eller mindre religiösa texter. Konserten
präglades av musikernas fina stämsång och vissa låtar
glimrade till lite extra tack vare Putte Kihls inlevelse-
fulla munspel.
     Efter elva sånger bröts det av för fika och kollekt, som
gick till Världens Barn. När fikapausen var avklarad
bjöds de församlade på ytterligare fyra sånger. Därefter
avtackades musikerna med varsin honungsburk av konfe-
rencieren och till avslutning höll församlingsprästen Rolf
Öhlén en andakt utifrån helgens tema.
                                                   av Rolf Ronestjärna

Den gästande gruppen Inspirit från Näsåker bjöd åhörarna på en fin musikupplevelse
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Det bjöds på en rejäl dos av dragspelsmusik vid Björksjösvängens musikcafé i Björksjön.

Östra Jämtlands Dragspelsklubb
besökte Björksjöns Folkets Hus

et var riktigt kusligt att köra till Björksjön fre-
dagen den 9:e november, till evenemanget
som började kl 19. Det var mörkt och långt
mellan lyktstolparna och vägen var slipprig,

trots att det inte var minusgrader. Dimman böljade över
vägen och skogen trängde sig på från alla håll. Lite mörk-
rädd var jag när det var som mörkast, men när jag väl
kom fram förändrades allt! På håll såg jag det varma lju-
set från Björksjöns Folkets Hus. Härliga dragspelstoner
strömmade ut i natten och rädslan var som bortblåst. In-
ne var det näst intill fullsatt, runt hundra personer hade
kommit till Björksjösvängens musikcafé med gästerna
Östra Jämtlands Dragspelsklubb. Björksjösvängen bör-
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Cafébesökarna i Folkets Hus fick även lyssna till svängig sång och musik med Björksjösvängen.
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jade på sitt vanliga medryckande sätt med lite egna låtar,
vissa med sång av Karin Hagberg. Dessutom framförde
man två låtar som orkestermedlemmarna själva hade kom-
ponerat; Claes snoa skriven av Klas Häggblad och Snoa
på hal is av Per Häggblad. Därefter var det gästernas
tur att inta scenen och de framförde ett antal svängiga lå-
tar som fick det att spritta i benen. Efter den sedvanliga
pausen satte sig publiken ner, nöjda efter lite kaffe med
dopp, för att avnjuta andra halvlek. Det var med lite bä-
van som jag lämnade de medryckande tonerna och den
varma lokalen och gick ut och satte mig i bilen för att kö-
ra hem i mörkret på den slippriga vägen.
                                                               av Ulla Bodin
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Den gästande dragspelsklubben bjöd de församlade åhörarna på en fin musikupplevelse
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Kvällen till ära förstärktes Holmstens Trio bl a av artisterna Klas Norberg och Anders Mattsson.

Magnifik höstfest med Holmsten
Trio hölls i Sunnersta Folkets Hus

ördagen den 27:e oktober var det dags för Den
stora Höstfesten, till förmån för Blå Bandet,
med Holmsten Trio. Den här gången blev det
lite extra spännande, eftersom strömmen näm-

ligen lyste med sin frånvaro strax innan arrangemanget
skulle börja. När alla hittat sina platser tog vi oss an för-
rätten, som visade sig vara en utsökt Skagenkanapé. Det
var hög stämning i lokalen. Efter ca 40 minuter kom ström-
men tillbaka och stort jubel bröt ut bland de närvarande.
Nu kunde musiken äntligen börja. Den här gången bestod
Holmsten Trio av Mikael Holmsten, Pär-Åke Stockberg
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Förrätten intogs i avsaknad av belysning i lokalen.
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Musikerna fick verkligen igång festdeltagarna.

och Stefan Bonér och var för kvällen förstärkt med Klas
Norberg, på sång och gitarr, Anders Mattsson, gitarr,
dragspel och sång, samt Johan Norrman, elgitarr och
sång. Det var en blandad konsert med många gamla go-
dingar; alltifrån Viggen via Michelangelo och Blue Suede
Shoes till Pessimistkonsulten. Musiken blandades med
en varmrätt bestående av fläskfilé med potatisgratäng och
kaffe med kladdkaka till efterrätt. När jag åkte hem var
det fullt ös och en hel del av publiken stod nedanför sce-
nen och dansade och sjöng med i låtarna.
                                                                av Ulla Bodin

Ett långt strömavbrott hindrade inte Holmsten Trios arrangemang från att bli en succé
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Årets Hantverksmässa i Sunnersta Folkets Hus samlade 21 utställare från både när och fjärran.

Hantverksmässan i Sunnersta Fol-
kets Hus upplevde ett rejält uppsving

ördagen den 3:e november hölls den årliga
Hantverksmässan i Sunnersta Folkets Hus.
Vid fjolårets mässa lyste både utställare och
besökare med sin frånvaro, men årets mässa

var lite ovanlig. Dels var antalet utställare i princip dub-
belt så många mot ifjol, vilket man genast slogs av när
man steg in i lokalen, men också variationen på utställarna
var påfallande, dessutom var besökarantalet bra. Efter
elva år som mässgeneral tackade Laila Lindholm för sig
och överlämnade stafettpinnen till Björksjöbon Marlén
Häggblad.                                          av Rolf Ronestjärna
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Klass 6 på Kalknäs skola hade hand om fikaserveringen.

FO
TO

: R
O

LF
 R

O
N

ES
TJ

Ä
R

N
A

FO
TO

: R
O

LF
 R

O
N

ES
TJ

Ä
R

N
A

Per-Erik Bergstrand med sitt företag Mobilsågen.

Det fanns inga lediga bord att uppbringa i lokalen.

Bygdens Hantverksmässa är en fin tradition
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Överlännäsfamilj
fick en hornuggle-
familj till granne

somras hade Överlännäs en annorlunda familj som
grannar. De upptäcktes av att det i skymningen,
flera kvällar i rad, hördes ett långsamt gnällande
läte i moll. Efter en del spejande i trädkronorna

fick man syn på ett par ugglor som hade övertagit ett kråk-
bo högt upp i en gran. Det visade sig vara en hornuggle-
familj, bestående av mamma, pappa och sex barn.
     Vartefter sommaren gick blev ungarna allt modigare
och så småningom flaxade de runt lite mellan träden, men
fortfarande i närheten av boet. Hornuggleföräldrarna ha-
de fullt sjå att leverera mat till sina små. Eftersom horn-
ugglan är en utpräglad nattuggla, var det inte så konstigt
att ungarnas tiggande läte efter mat hördes i skymningen.
Ibland hördes även ett skällande läte när föräldrarna var-
nade sina barn för faror. Ugglefamiljen har nu flyttat från
sitt träd, antingen till varmare breddgrader eller till något
gemensamt natträd, där de träffar flera av samma art.
Hornugglan är både stann- och flyttfågel, så vi får se om
de dyker upp nästa sommar igen.                av Ulla Bodin K
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Hornugglan är en medelstor uggla som mäter 31-37 cm,
har ett vingspann på 86-98 cm och väger 245-400 gram.
Honorna är större än hanen och har mörkare fjäder-
dräkt.
Hornugglan är svårsedd dagtid, eftersom den kamou-
flerar sig genom att sitta på en trädgren tätt intill stam-
men. Den drar då ihop fjäderdräkten och kroppen vil-
ket ger den ett mycket smalt och avlångt utseende.
Hornugglan är ganska vanlig i södra och mellersta Sve-
rige, upp till ungefär 62° nordlig bredd. Större delen av
den svenska stammen flyttar söderut på hösten, men
några övervintrar i södra Sverige, främst i Skåne.
Hornugglan undviker starkt ljus och tillbringar ofta dagen
sovande i träd, som exempelvis tall. I skymningen flyger
den ut för att söka efter föda, som framför allt består av
mindre däggdjur som sork, men även insekter.
Häckningssäsongen infaller i Europa vanligtvis mellan
februari till juli. Ugglan placerar sitt rede i övergivna bon
efter andra fåglar, exempelvis av kråkfåglar eller hökar
och allra oftast i barrträd. Den lägger i snitt 3-5 ägg
som ruvas av honan i 25-30 dagar. Ungarna tas om
hand av båda föräldrarna.

HORNUGGLAN

Ugglefamiljen satt och ugglade i en gran
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Hornugglefamiljen tycktes trivas i Överlännäs och blev kvar till dess det var dags för den att dra söderut.
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GRRR!!!

Av Rolf Ronestjärna, Undrom

Arne Arnesson Arnes vardagsfunderingar...

I samband med Hantverksmässan i Sunnersta Folkets Hus stöter jag
ihop med en figur i foajen som, vid det här laget, borde vara ganska känd
i bygden. BB: Jaha, även Gubben har tagit sej till Sunnersta för att shoppa.
Jag visste inte att han är intresserad av hantverk. AG: Det är han inte hel-
ler, hans enda intresse för ögonblicket är att i lugn och ro kunna
få uträtta sina behov på bekvämlighetsinrättningen! BB: På det
viset. Han är alltså ute på en långpromenad och passar på efter-
som lokalen är öppen idag!? AG: Han kan inte ha mera fel. Jag
uträttar alltid mina behov här så fort det är verksamhet i lokalerna.
BB: Jasså! Det tarvar en förklaring. AG: Det är ingenting som han har med att göra, men som ledtråd
kan jag ju säga att det till en viss del handlar om ekonomi och om att slippa behöva städa toaletten
där hemma. BB: Och för den skull är han beredd att vandra dom cirka fem kilometerna hit och lika
långt tillbaka. AG: Ja, i bästa fall, för ibland hinner man ju inte mer än hem förrän det tränger på
igen. BB: Ja, huvudsaken att det fungerar. AG: Fungerar! Han verkar inte veta vad han pratar om!
BB: Jasså, vad är det nu som jag har missat? AG: Varenda människa fattar väl att man ju även måste
ta trafiken i beaktande. BB: Okej, vad är det med den då? AG: Vad är det med den då!? Har han le-
gat på soffan och trynat hela hösten, eller!? BB: Nej, vaddå!? AG: Jo, i mitten av oktober var det
ju precis som om hela Europas fjonkans befolkning hade fått för sej att komma och turista i bygden.
BB: Jaha, han tänker på... AG: Och då handlade det inte det minsta om att ta hänsyn och att tänka
på att Gubben kanske behövde ta sej över vägen vid Stöndar, för att kunna ta sej upp till Sunnersta
och uträtta sina lagstadgade behov. Ren och skär skandal, skulle jag vilja påstå! BB: Men hur gick
det då? AG: Precis så illa som det går när man inte längre klarar av att knipa ihop skinkstekarna.
Jag har kollat med försäkringsbolaget, men dom sa att vagnskadeförsäkringen inte gällde i det här
fallet. Faktum är att jag verkligen har god lust att skicka kemtvätträkningen till Trafikverket eller i
värsta fall till Europadomstolen. BB: Tja, det är ju värt ett försök. AG: Fattas bara! Någon ordning
på torpet måste det kunna vara! Man kan ju emigrera för mindre! BB: Men så långt ska han väl inte
behöva gå. AG: Nä, det räcker med dom fem kilometer som jag har till Sunnersta. BB: Men har inte
Gubben nåt närmare ställe dit han kan ta sej. AG: Visserligen. På Kalknäs skola har dom ju också
toaletter. BB: Jamen, då så! AG: Men dit kan man ju inte gå längre! BB: Jasså, varför inte? AG: Nä,
inte sen jag hörde att dom började låta eleverna ta med sej sina hästar till skolan. Det är fullt tillräck-
ligt att man då och då råkar trampa i sin egen skit. Förresten har han hört det allra senaste!? BB: Nej,
vaddå!? AG: Jo...arrrgghhh...tyvärr får det...arrrgghhh...vänta till nån annan gång, för nu är det nåt annat
som pockar på uppmärksamheten (inom loppet av någon tiondels sekund försvinner Gubben in på herrtoan).

 
 

 
 MEN VISSA

VAL ÄR VIKTIGARE
ÄN ANDRA!!!

MAN GÖR
EN DEL VIKTIGA
VAL I LIVET...
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BOTEÅ PASTORAT
24 december kl 23 Sånga kyrka - Julnattsmäs-
sa med sång av Angelica och Martina Carlsson
25 december kl 07 Överlännäs kyrka - Julotta.
Sång av Boteåkören
28 december kl 19.30 Boteå kyrka - Julmusik
med Boteåkören tillsammans med Klas och
Sanna Norberg samt Holmsten Trio
31 december kl 15 Boteå kyrka - Nyårsbön
med sång av Lina Melander
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GOD JUL  & GOTT  NYTT ÅR  OCH
TACK TILL ALLA SOM HAR LÅNAT

OCH HJÄLPT TILL PÅ BIBLIOTEKET!
- Styrelsen för Bibliotekets Vänner -

Sista öppetdag för året är den 18 december.
Biblioteket öppnar igen den 15 januari 2019.

Om Du vill låna under tiden Biblioteket
har stängt kan Du ringa Pia Hedberg på

0620-320 44 eller 070-606 70 68.

 

Boteå Sockenstuga
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Boteå Almanacka
kommer att säljas
i butiken i Undrom

för 50 kr

?

I

I

I

I

 

Ge bort en prenumeration
eller köp gamla nummer av

0612-601 23 eller
botebladet@botea.se

Fredagen den 28 december kl 19.30

Resultat av Mobilsågens ”bräd-
tävling” i samband med Hant-
verksmässan i Sunnersta FH
Det gick att få ut 13 breda brädor och 7 smala brädor
ur stocken. Vinnare blev Sollefteåbon Per Göran
Näs. Mobilsågen tackar alla som deltog i tävlingen!

 

 

 

Boteåalmanackan behöver foton till kom-
mande utgåvor. Fotona ska vara från byg-

den, men behöver inte vara speciellt gamla.
Hör av Dig till 0612-601 23 om Du tror
Dig ha något som kan vara av intresse.
Fotona återlämnas efter avscanning.
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Måndagen den 24 december kl 23
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BOTEÅS HEMSIDA

Via Anslagstavlan på hemsidan har Du

koll på det mesta som händer i bygden!

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

 

 

 

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

med vitt sken framåt och rött sken bakåt.

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

Kom ihåg att ange avsändare!
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UNDROMS
NÄRLIVS

Våra öppettider i Jul,
Nyår & Trettonhelgen:
22/12
23/12
Julafton
Juldagen
Annandagen
Nyårsafton
Nyårsdagen
Trettondagsafton
Trettondagen

9-19
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
9-15

Stängt
9-19

11-15

 

Conny & Mary
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Hans Urmakare
Antikurmakare

Butik och verkstad
Björkå Bruk 150

Tel: 070-205 71 21
hans.urmakare@telia.com

www.hansurmakare.se

Öppettider:
Ons-fre 10-17 & Lör 10-13

- Reparationer av klockor
från 1400-talet till nutid

- Batteribyten i alla slags klockor
- Försäljning av klockor

- Lagning och värdering av silver och guld
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Garnkontoret
Garn- & sybehörsförsäljning

Björkå Bruk 150
Tel: 076-309 40 40
hanrid@telia.com

www.garnkontoretibjörkå.se

Öppettider:
Ons-fre 10-17 & Lör 10-13

Välkommen till en liten butik med stick- och
virkgarner och ett litet sortiment av de sybehör
man kan behöva i vardagen. Man kan besöka

butiken eller handla direkt i webbutiken.

Sunnersta Folketshusförening
behöver folk till sin styrelse!
Två styrelsemedlemmar har

flyttat från bygden och ytterligare
två försvinner nu till våren.

Framförallt behövs det en kassör
och en sekreterare. Hör av dig till
Laila Lindholm, 070-636 61 04,
Kalle Hansson, 070-311 42 40,

Rolf Ronestjärna, 072-573 70 75,
om Du vill att det ska finnas
ett Folkets Hus i bygden i

fortsättningen!

 

I
I
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ar, Gustav Larsson, var trädgårdsmästare på Holms säteri. Mor Linnea jobbade i
trädgården på sommaren tillsammans med andra Björkåbor. Herrgården ägdes då
av kapten Hedberg och hans fru Jonta. De hade gjort herrgården till en pärla, som
senare blev K-märkt både ut- och invändigt. Gustav Larsson skötte gräsmattor, par-
ken, rabatter och växthus med yttersta skicklighet. Hans tomater, gurkor, hallon,

grönsaker och blommor var uppskattade i Boteå. T ex drev han upp och planterade mer
än 5 000 plantor runt herrgården och i parken varje år. Själv växte jag upp i det lilla röda
huset i trädgårdsparken som ursprungligen är från 1800-talet. Som åttaåring fick jag
börja klippa de stora gräsmattorna runt herrgården.
     Närmaste granne var det stora jordbruket Holms säteri, Norrlands enda säteri. Där
fanns mer än 100 mjölkkor och avel av nordsvenska hästar. Det välskötta jordbruket
leddes med stolthet av förvaltaren Lars Dahlstedt, bror till Helge Dahlstedt, som var
överläkare och chef för Österåsens sanatorium åren 1919–1951.
     Gustav och Linnea byggde 1960 en sommarstuga i Gålsjötrakten. Dit åkte vi med buss
från tidig vår till sen höst med farbror Pelle, kusinen Göran, tant Naima och många fler.
Naima Sehlin bodde i flygeln och skötte hushållet på herrgården. Hon var dessutom myc-
ket aktiv i föreningslivet i Boteå. Hon var mor till fotbollsspelaren Hilbert ”Hibba” Sehlin
och som 70-åring vann hon skidtävlingen ”Damer över 65 år”.
     Så småningom träffade jag Ingegerd, som var min klasskamrat i Sollefteå gymnasium,
och vi flyttade söderut för studier. Vi blev Uppsalabor och fick två söner. Ända till sin
pension försåg far oss hela året med potatis, morötter m m från Holm. I slutet av 90-
talet tog vi över sommarstugan och vi fortsatte att tillbringa alla våra somrar där. Vår
äldste son, som nu är 46 år, har tillbringat alla somrar där utom två. I somras hade sonen
besök av vänner, vars 13-årige son sade: ”Mamma, det här är paradiset!”. Under åren har
stugan rustats och byggts ut och vi har också installerat solpaneler med hjälp av Tomas
Eklund i Undrom (https://solvinnare.se). Vi är så nöjda att slippa det högljudda elverket!
     Vi vill å det bestämdaste uppmana alla Boteåbor att vara lojala mot butiken i Undrom.
När jag var liten fanns det elva butiker från Sollefteå till Nyland. Idag är det en. Vi måste
alla verka för att denna enda affär, på flera mils avstånd, ska finnas kvar. Ingegerd är
uppväxt i Gustav Jansons lanthandel i Gulsele, en liten kraftverksby på väg mot Åsele, och
hon vet att en handlare inte kan överleva på ”1 liter mjölk och en Expressen”. Vi har där-
för under alla år varit stamkunder hos butiken i Undrom. Vi tror att Conny och Mary, och
tidigare Lise-Lott och Dan, kan intyga att vi handlar hos dem så snart vi besöker Undrom.
Även om vi har ärenden till Sollefteå eller Örnsköldsvik, där min systers familj bor, så
handlar vi alltid först allt som finns på vår lista i Undrom. I somras fick vi en lottsedel på
affären på två köp. Ju fler som handlar, desto bättre blir sortimentet. Det såg
vi ju när Lise-Lott och Dan var handlare.
     Precis som andra i förskingringen har skrivit, så åker vi ”hem” när vi
åker norrut 5-6 gånger varje sommar, bl a för att vi har fyra gravar att
sköta i Överlännäs, Sånga och Boteå. Boteåbygden finns för alltid i våra
hjärtan!

Paul Larsson, sommargäst med uppväxt i Boteå


