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 Vill du ha hjälp att komma igång? Kontakta mig:
Anders Norberg, $QXQGVMąUQVNąOGVYLNWHO
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REFLEKTION
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Några års arbete med kommunens Bygd &
Stad i Balans har nu resulterat i att ett antal
kommundelar fått var sitt Bygdsam. Bygdsam
skall ”sätta blåslampa” på Örnsköldsviks kommun
i lokala landsbygdsfrågor. 250 000 kronor
vardera per år har Glenn Nordlund lovat de
nybildade föreningarna.

glesbygdsinnevånare i kommunens norra del.
Bygdsam behöver naturligtvis bränsle från oss
ortsbor, att vi står enade bakom föreningen. De av
oss innevånare som kommit upp i pensionsåldern
kanske tycker att det här är ännu ett av många
tidigare påfund med kommunala förtecken. Skall
gamlingarna låta sin bitterhet färga de yngre?

För oss i BLTG–bygden kan vi hitta den speciella
Facebook-sidan på: www.facebook.com/BLTGBygdsam-Björna-Långviksmon-TrehörningsjöGideå.

Undertecknad tillhör den gamla skolan men
säger efter djupa grubblerier som Ingmar
Bergman: ”Jag har brottats med mina inre
demoner”, ge nu detta projekt en rejäl chans!

Där kan den nyﬁkne gå in och se bl a vilka från
den egna orten som ﬁnns i styrelsen, kontakta
dem vid behov och komma med förslag och
debattera lokala frågor.

När bitterheten kommer över oss är det nog
klokast att ”hålla käften” och i stället för att ödsla
energi på negativitet, hjälpa det yngre gardet
som fortfarande känner sig kunna förändra.
Tillsammans är vi starka. Nu sluter vi upp bakom
Bygdsam.

Skall det här projektet kunna hjälpa till att sätta
rätt fokus på problemen och kanske kunna vända
på utvecklingen för oss ute i periferin? Bygdsams
”förebild” är Cesam, som varit ett lyckat projekt
för staden Örnsköldsvik.
Kan detsamma gälla för oss ”lantisar”?
Kommer våra avlägsna sockenspörsmål få
betydelse?
Det är faktiskt så att vårt Bygdsam är vi alla

Nu önskar jag alla BLTG:are en riktigt skön
sommar!
Björnen är stark, den går vidare. Tillsammans
är vi glesbygdsbor starka och kan gå vidare!
MATS HÄGGLUND
mhstres@hotmail.com
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NYA FÖRETAG I JOLLENHUSET

Nu har jag öppnat min
ŵĂƐƐĂŐĞŵŽƩĂŐŐŶŝŶŐ
på Jollen i Långviksmon!
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Lomvägen 2, Långviksmon.

Har du kronisk värk?
sćƌŬĞŌĞƌůĊŶŐĂĂƌďĞƚƐƉĂƐƐ͕
ƚƌćŶŝŶŐƐǀćƌŬ͕ĞůůĞƌǀŝůůĚƵ
ďĂƌĂƐůĂƉƉŶĂĂǀ͍
<ŽŶƚĂŬƚĂŵŝŐ͊
BOKA TID PÅ
ǁǁǁ͘ƐŵŝĚŝŐ͘ŝŶĨŽ
ĞůůĞƌϬϳϬͲϮϰϰϱϲϯϬ

ÖPPNINGSERBJUDANDE
ϭϱйƌĂďĂƩƉĊĂůůĂďĞŚĂŶĚůŝŶŐĂƌ

www.salongm.se
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ƐŵĞĞĚĞsƌŝĞƐ
Dipl. Massageterapeut
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DAGS FÖR
MEDELTIDSDAGEN 2017
Precis som i fjol genomförs Medeltidsdagen i Trehörningsjö
på nationaldagen den 6 juni. Alltså i morgon!
Arrangörer är Föreningar i Samverkan i Trehörningsjö och
Hembygdsföreningen som äger Linatorpet, håller i själva
nationaldagsﬁrandet, nu för sjätte året i följd.
TEXT: MATS HÄGGLUND FOTO: MARIELLE SJÖLUND, MARIA VIGSTRÖM, MATS HÄGGLUND

J

ag kliver in i stora A-salen på
Medborgarhuset en lördag i början
av maj. Sedan i början av april har
medlemmarna träffats regelbundet i
Medborgarhusets lokaler för övningar
av skådespelet där både barn och
vuxna drillats intensivt. Nytt för i år är
att man gemensamt skrivit ett nytt bygdespel i en skrivarstuga, som gått som
studiecirkel i studieförbundet NBV:s
regi. Det har också tillverkats ny rekvisita och dräktförrådet är kompletterat,
men de ﬂesta dräkter har sytts upp av
Maria Vigström sedan tidigare.
Idén till Medeltidagen föddes efter
att Trehörningsjöskolan med Ulla
Hägglund som ledare studerat medeltida renässans och sedermera framfört
musikalen ”Nya Tiden”. När man
hörde sig för om intresse fanns för
en medeltidsdag, ställde stora delar
av byn upp och medverkade och de
lokala företagen sponsrade kostnader
som alltid följer med. Svenska kyrkan
med Karin Gustafsson i spetsen, tog
ett stort ansvar för genomförandet och
2011 avlöpte premiären på Linatorpet.
Det blev genast succé.
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Under åren har Medeltidsdagen
utvecklats, många medeltidsföreningar
med rekvisita som använts på Medeltidsveckan i Gotland har anslutit och
gammalt hantverk visats upp. Svenska
kyrkan har hållit gudstjänst och även
pilgrimsvandringar under dessa år.
Även i år håller kyrkan gudstjänst, temat för den är reformationen och Martin
Luther, vilken levde för 500 år sedan och
vars 95 teser blev orsak till brytningen
med påven och den katolska kyrkan.
Årets marknadstema är mat och
arrangörerna uppmanar alla besökare
att komma hungriga till Linatorpet!
Tidigare år har barnen i huvudsak
spelat gycklare, men i år har de nio
tappra unga även vissa repliker. 25
stycken av byns vuxna består den
övriga ensemblen av och bygdespelet
handlar även i år om huvudpersonerna
Maria och Olof som framför en historia
om kärlek, med dramatik och tack och
lov, med ett lyckligt slut! Eller..?
Det blir under dagen även en, skall
vi kalla det ”sångstuga” med kören
Allegretto, där besökare som själv
önskar kan delta.

Kören Allegretto framträder på Linatorpet.

Ett marknadsstånd med gott hantverk för gommen!
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BRA priser
på BRA
sommardäck!

Passa på att
serva bilen
IINN AN sommaren!

na bilomotor@
0706125311 y bjor
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outlook.com
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Nu bö
N
börjar
j jjobbet
bb t påå allvar
ll
iigen, d
dett äär dags för vårbruk.
Så snart fälten vi plöjde i höstas torkat upp är det dags att ta fram harven
och ”jamne”, dvs jämna ut plogfårorna så slätt som möjligt. När det är klart
är det dags att köra ut ﬂytgödseln som samlats i dyngbrunnen under vintern.
TEXT & FOTO: MARINA EDBERG

BONDEÅRET
F

örst av allt måste vi koppla på omröraren och röra om i brunnen, sen
tas dyngvagnen fram och får börja
sitt slit. Gödseln pumpas i och sen
körs den ut på de harvade fälten.
Det är en konst att köra ut gödsel,
man måste planera sin körning så att
man inte kör med traktorn och vagnen
i dyngan som spritts på åkern, för vi
vill verkligen inte dra med dyngan ut
på vägen igen. När dyngvagnen drar
hem igen för att fyllas på kommer
nästa ekipage och harvar ner gödseln
som just spridits. Ju fortare vi får ner
gödsel i jorden, desto mindre luktar
det.
När alla fält gödslats klart är de
redo att sås. Vi sår grönfoder (havre/
ärt) med insådd av höfrö och vi sår
även korn. Grönfodret ges till kvigorna
och insådden gör att det nästa år ”automatiskt” växer upp vall som ges till
korna. Så snart det såtts måste vi ut
med ringvälten och ”packa ner” fröna
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våren
ordentligt så de kan gro och växa upp
till den livsviktiga maten.
En annan sak vi måste hinna med
under våren är att ”stänga” åt kor och
kvigor, dvs sätta upp stängsel runt
alla beten där vi ska ha djur under
sommaren. Det blir många kilometer
att vandra runt alla beten. Först trava
runt och kolla alla stolpar som fått stå
kvar, om de är OK eller behöver bytas
ut. Sedan ska även stolpar sättas upp
på de sträckor där de plockades bort
för vintern. När stolparna är på plats
ska ståltråden dras ut runt varje bete
och fästas vid varje stolpe, det blir
varv två…. Tredje varvet vi går runt
varje bete är när vi drar ut och fäster
det vita bandet vi ofta har, för att folk
och fä ska uppmärksamma att det faktiskt är en inhägnad och inte springa
rakt in i den strömförande tråden.
Förutom vårbruket ska det vanliga
jobbet också utföras. Det ska mjölkas,
mockas, utfodras, tas emot nya kalvar

och allt annat dagligt året-runt-jobb,
plus att vi ska hinna serva och ställa
iordning maskinerna som ska tas i
bruk när skördetiden börjar. Normalt
brukar det ﬁnnas lite tid mellan att
vårbruket är klart och skörden går
igång, men är våren kall och blöt går
vårbruk och skörd i ett.
Det är inte bara maskiner och
beten som ska ställas iordning inför
sommaren, även kossorna ska ”piffas
upp” inför betesperioden. Tre gånger
per år verkar vi klövarna på alla korna,
dvs de får ”pedikyr” och en av dessa
tillfällen brukar vara på våren i god
tid innan betessläpp. Vi har en väldigt
duktig klövverkare med en hydraulisk
verkstol där kossan hissas upp och får
sina klövar verkade och behandlade
ifall de har någon skada.
Ja, det är bråda tider, men sol och
värme kommer (förhoppningsvis) och
naturen vaknar till liv runt omkring
oss. En vitaminkick bara det.•

7

ds Ez
&PZd'd/>>
:K>>E,h^d
Två företag har etablerat verksamhet i
Jollenhuset. Ett av dem är Salong M i
Örnsköldsvik som öppnat en ﬁlial med
frisersalong. En av deras medarbetare,
Frida Sjölund, med sina rötter i bygden,
kommer att arbeta i första hand en dag
i veckan som frisör i Långviksmon. Hon
bedriver sin verksamhet centralt i Jollens
entré i den lokal som har renoverats för
att ge plats åt frisör och massage. Frida
säger att det kommer att bli en mycket
intressant syssla att sköta hårvården i
bygden. Om det visar sig att det ﬁnns
tillräckligt kundunderlag är hon beredd
till ökade öppettider med ﬂer dagar i
veckan.
I den andra delen av lokalen kommer
Essme de Vries, som bor på Näset, att
ﬁnnas med sin massagemottagning. I
skrivande stund är hon i slutspurten på
sin utbildning som diplomerad massageterapeut och i början av juni kommer
hon att starta sitt företag Smidig, muskulära behandlingar i Jollenhuset.
Vi önskar dem lycka till med sina
verksamheter i Långviksmon!•

INLINEHOCKEY
I GIDEÅ
Laget som spelar inlineshockey på Gideågårdens tennisbana heter
Husum Hockey U11/U12, och de har spelare från Björna, Gideå
och Husum. Flest kommer från Gideå.
TEXT & FOTO: BENGT RÖNNQVIST

V

i passar på att göra en intervju
med enda tjejen i laget, Stina
Andersson,12 år, från Gideå på
(bilden här intill):

Varför spelar du med killarna?
– För att jag tycker det är roligt,
utvecklade och det ﬁnns inget tjejlag
på min nivå.

Gjorde du några mål denna säsong?
– Ja, några stycken, minst 20.

Har du någon målsättning
med ditt spelande?

Längtar du tills vi får en sarg
till Gideågårdens isbana igen?

– Jag vill såklart bli bättre och
målet är spel i USA, men första målet
är att ta en plats i Stålbucklan-laget.
Men de är först 2018 som jag får va
med där.

– Ja, det blir jättebra, då stannar
ju pucken på plan i alla fall. Vi spelar
ju här ﬂera timmar i veckan och de är
många puckar som har försvunnit.

Är det svårare/roligare med
inlines än med hockey?
– Svårare är det och jag tycker att
vanlig hockey är roligare.

Varför är det så många från
Gideåområdet i laget tror du?
– För att många är intresserade av
lagspel och det är en bra klubb att
spela i.

8

Redaktionen passar på att informera
om att Stiftelsen Gideågården sökt
pengar ur landsbygdsprogrammet och
bygdemedel för en satsning på utemiljön
vid Gideågården. Där ingår en mindre
allaktivitetsrink med inbyggda innebandy– och fotbollsmål i sargen och
konstgräs som det kan spolas is på. I
Näsåker och Helgum i Sollefteå kommun
samt i Ullånger har man det.•
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Funderar du på att renovera badrummet? Installera/byta värmepump?

Vi
hjälper
dig med allt
inom vvs!

www.sjolundsvarme.se

Söker du efter en ny tandläkare?
Just nu har Nolatandläkarna möjlighet att ta emot nya patienter!
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VÄLKOMMEN!



VI HAR 4 FRIA PARKERINGSPLATSER
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Rapport
från

B

ygdsam är nu igång i BLTG-området. På senaste styrelsemötet tog
vi beslut om att bilda några arbetsgrupper som vi anser har angelägna
frågor att jobba med. Vi vill så klart
att så många som möjligt skall anmäla
intresse att jobba i grupperna.
Nedan ser du vilka som är kontaktperson för respektive grupp.

ENTREPRENÖRSGRUPPEN:
Kontakt-person: Stefan Bylund,
070-5520207
BLTG BLADET:
Kontaktperson: Agneta Westberg,
070-2667437
ÄLDREBOENDEGRUPPEN:
Kontaktperson: Erik Nordlander,
070-1308380
SKOLGRUPPEN:
Kontaktperson: Elisabeth Norberg,
070-2461126
FÖRENINGSGRUPP:
Kontaktperson: Agneta Westberg.
070-2667437

Vi har även lanserat BLTG Bygdsams
evenemangskalender där man kan få
lägga in alla evenemang som gäller
för vårt område. Det ska då bli lättare
att hitta bygdens evenemang samlat
på ett ställe och kunna förhindra dubbelbokningar. Men så klart är det upp
till er alla att meddela era evenemang
till Bygdsam så att de kommer med i
kalendern. Se det som en bra möjlighet att marknadsföra era evenemang.
Evenemangskalendern kommer att
ﬁnnas på BLTG Bygdsams Facebook–grupp men även sändas ut per
mail till föreningar, företag och övriga
intresserade.
En förutsättning för ett lyckat Bygdsam i BLTG är nu att vi får många
medlemmar. Vi Hoppas att ni liksom
vi vill jobba för en positiv utveckling
i vårt område och att ni stöttar oss
genom medlemskap.•
STYRELSEN BLTG BYGDSAM

Bli först med nya Arteon.

”

Arteon kombinerar designdetaljer från klassiska sportbilar
med elegansen och rymligheten hos en fastback. Det är en
nyskapande gran turismo i business-klassen som tilltalar både
känslor och förnuft.”
Klaus Bischoff, designchef

Pris från 434 900 kr. Förmånsvärde från 2 450 kr/
mån*.
Leasing från 2 742 kr/mån**.
Beställ idag så får du en fjärrstyrd parkeringsvärmare på köpet.***

Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 – 7,3 l/100 km, CO₂-utsläpp 152 – 164 g/km. Miljöklass Euro 6. * Indikativt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50% marginalskatt. För exakt förmånsvärde hänvisas till Skatteverkets hemsida www.skv.se. **Volkswagen Leasing 36 mån (exkl moms),
30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (mar 2017). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad. ***Värde 10 900 kr. Erbjudandet gäller till och med 2017-08-27

1RUGHPDQV%LO$%
QJHUPDQODQGVJDWDQ516./'69,.
ZZZQRUGHPDQVELOVH
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VAR FINNS
SKATTERNA GÖMDA?
Geocaching är ett sammansatt amerikanskt ord som består av GEO från det
grekiska geo som betyder jord, mark och CACHING från det engelska ordet
cache som betyder gömställe.
En svensk direkt-översättning av geocaching är svår, men ett uttryck som
beskriver företeelsen kan vara ”Skattjakt-med-GPS”.
TEXT & FOTO: RICHARD SAHLÉN

G

eocaching startade i maj 2000
i och med att amerikanerna då
släppte störningsﬁltret som
fanns och man ﬁck möjlighet att hitta
sig fram med GPS system. Geocaching
är en sysselsättning som passar för
alla som äger en bärbar GPS-enhet.
Man kanske kan kalla det för en modern version av gömma nycken eller
skattjakt. Någon gömmer en burk eller
liknande någonstans, med en loggbok
och en penna som viktigaste innehåll.
Så noggranna koordinater som möjligt
till gömman publiceras, ibland tillsammans med ledtrådar, på en webbplats
på Internet. Intresserade kan sedan
leta upp gömman, geocachen, och
anteckna sig i loggboken. När man är
uppkopplad nästa gång loggar man
också på sidan på nätet, så att alla kan
läsa loggarna utan att leta upp gömman i fråga.
I BLTG–området (radie av 30 km
från Björna) ﬁnns det i dagsläge cirka
BLTGBLADET NR3 2017

600 geocachpunkter. En som under
ﬂera år haft detta som ett av sina
många fritidsintressen är Stig Nordin i
Björna. Stig har hittat 800 stycken runt
om i landet och har själv bidragit med
att placera cirka 40 stycken.
För att kunna registrera och få
dessa punkter godkända krävs att
vissa kriterier förtydligar Stig.
– Ett visst minimiavstånd måste
det vara mellan två geocaher. De får
inte ha ett syfte att komma någon
näringsverksamhet till nytta och får
inte placeras på kyrkogård eller på
ställen där de kan direkt vara farliga, t
ex järnvägspår.
– Det ﬁna med geoaching, säger
Stig, är att alla kan syssla med det.
Stora som små. Unga som gamla.
Svårighetsgraden är olika så vill man
utmana sig själv så ﬁnns det punkter
på kärva ställen liksom många ﬁnns
på väldigt lättåtkomliga platser som
torg, gågator etc.

Stig berättar att för att kunna börja
med detta behöver man en fungerande GPS–enhet (dosa alt mobiltelefon).
Sedan laddar man ned via nätet en
app som i sedan registerar dig som en
speciﬁk användare.
Alternativ går du in på webben på
www.geocaching.se
– Lycka till! ler Stig Nordin.•
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Skallberget reser sig 260 meter över havet och erbjuder en storslagen
utsikt för den som följer stigen upp på berget. Här ﬁnns dessutom ett
unikt grottsystem och djupa skrevor för den som vill och vågar. Stegar
och plattformar underlättar för dig som vill besöka det 230 meter långa
grottsystemet.

SKALLBERGSGROTTORNA
͵ED <d/'hWW>s>^

R

eservatet bildades 2012 och är 59
hektar stort. Syftet med naturreservatet är att långsiktigt bevara
en geologiskt värdefull naturmiljö och
att bevara och tillgängliggöra ett för
friluftsliv värdefullt område.
Skallbergsgrottan är en av landets
längsta och mest lättillgängliga urbergsgrottor. Grottorna och skrevorna
bildades för 7 000–8 000 år sedan då
havets vågor slog in mot Skallberget,
troligen genom vittring av diabasgångar. Landhöjningen lyfte med tiden
grottorna långt ovanför kustlinjen.
Att gå ned i grottorna förutsätter god
fysik och att man
inte har anlag
för cellskräck.
Fick- eller pannlampa är ett
måste och helst
också oömma
kläder, handskar
och hjälm! Det
ﬁnns att hyra på
Gideå livs där du
också kan ﬁxa
ﬁkat!
Den så kallade
nedgångsskre-

NYA BILAR 2017!
Vi öppnar säsongen med helt nya bilar,
Caroli Hammerhead med
Honda 270cc motorer.
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van är 70 meter lång, som mest cirka 24
meter djup och bitvis smal och trång.
Det tar cirka en halvtimme att ta sig genom grottan om du gör det i maklig takt.
Det är endast huvudgrottan som är
iordningställd för besökare. Övriga delar
är inte lämpliga att besöka om man inte
är kunnig grottforskare och klättrare.
Enligt våra källor så har länsstyrelsen avsatt medel för att under 2017
iordningställa ytterligare, stigar och
grottsystem här. Troligen blir det dock
inte klart innevarande säsong.
Glöm inte att gå ned till fantastiskt
vackra Granto badplats efter äventyret
här har Gideå bygdegårdsförening
också ﬁxat till en bastu för alla. Har du
krafter kvar är det ok att klyva veden
själv till grillplatsen och bastubadet.
Du får också gärna ta med dig soporna
ned/upp till behållaren vid parkeringen.

MER INFO:
http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
Se Startsida> Skyddad natur> Naturreservat>
Skallberget

KONTAKTPERSON:
Rytterstam Johan, Enheten för skyddad
natur, 0611-349292 , Johan.Rytterstam@
lansstyrelsen.se

Öppentider drop in: Lör-Sön 12.00-18.00
v.27-31 öppet 12.00-18.00 varje dag!
vargkartracing@gmail.com

tel 070-311 88 73

DUBBELKART

VKRC har även en
anpassad till handikappade och för att
skjutsa barn. Välkomna in och prova!

Telefontid: Vardagar 16.00-20.00 Helger 10.00-16.00
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MEDALJ AV KUNGEN TILL
BYGDENS DUKTIGA BÖNDER
36 mjölkbönder hade kommit till Läkaresällskapets hus i Stockholm för att ta
emot en guldmedalj ur kungens hand för sin kvalitetsmjölk.
– Det var lite pirrigt men det gick ganska bra ändå, tyckte Magnus
Samuelsson, Björna, som tillsammans med sin fru Anna ﬁck guldmedalj.
TEXT OCH FOTO: RICHARD SAHLÉN

O

rdförande i LRF Mjölk, Palle
Borgström, talade om vilken
enorm skicklighet och hårt
arbete som ligger bakom att leverera
mjölk av allra högsta kvalitet i 23
år.
– Ni kära guldmedaljörer är de
främsta företrädarna för vår branschs
strävan för att svara upp till medborgarnas och konsumenternas högt
ställda krav. Det är ju så att på grund
av att några av oss har valt att vara
bönder så kan alla andra faktiskt välja
att inte vara bönder, sa han.
Mejeriet tar regelbundet tar prover
när de levererat mjölk och från dessa
BLTGBLADET NR3 2017

prover analyseras mjölkens kvalitet.
Saker som mäts är protein- och fukthalt, smakavvikelser, bakterieﬂora och
mycket mera. Dessa analyser görs fyra
gånger per månad och de som levererar (bonden) får direkt ett medelande
hur proverna ser ut. Systemet är
lönegrundande, d v s högsta kvalitet
ger högsta ersättningen.
Missar man en gång är det året
förlorat.
Det ﬁnns några målstolpar innan
man får medalj av konungen.
3år; Diplom. Planketter (Brons 8år,
Silver 13år, Guld 18år) och efter 23 år
medalj av konungen.

Några som valt att vara bönder
är Anna och Magnus Samuelsson,
Björnaby, i Björna utanför Örnsköldsvik. De ﬁck medalj i klassen yngsta
bonden. Under 23 av sina hittills 27
verksamma år har paret levererat
prickfri mjölk och har nu blivit belönade för detta.
– Det känns bra. Jag tog över mitt
hemställe när jag var 19 år och jag
tänker fortsätta jobba med mjölken
i några år till, sen får vi se vad som
händer, säger Magnus.•
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Hos oss kan du:
• Ta ut pengar
• Göra kontoinsättningar
• Sätta in dagskassor
• Lösa in värdeavier
• Betala räkningar

Vardagar:
Lördag:

10-18
10-13

Telefon: 0662-303 15
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VÄLKOMMEN ATT
SHOPPA HOS OSS
I SOMMAR!
ÖPPET I JUNI OCH AUGUSTI:

ALLT UNDER ETT
OCH SAMMA TAK!

Tis, ons, fre 11.00-17.00
Tors lunchöppet 12.00 -14.00
Lör 10.00-13.00

EXTRAÖPPET I JULI:
Mån- fre 11.00-17.00
Lör 10.00-13.00

NÄRARBETSPLATS

SECOND HAND - LÅNGVIKSMON

Tel 0662-300 36, 070-368 89 77

TEL 0662-303 00

'DJHQVUlWW
måndag–fredag 10–13.30

MÅN-FRE 10-18 y LÖR 10-13
Tel 0662-303 15

6HQLRUOXQFKNU
Första onsdagen varje månad. (ord. pris 79kr)

3XENYlOODU
• Catering & matlådor
• Sallad & pajer
• Smörgåstårtor & smörgåsar
SEMESTERSTÄNGT VECKA 28-31
Övriga öppettider och arrangemang se
www.langviksmon.nu
Restaurang Milla´s på facebook

Utkörning av varor
varje torsdag
Seniordagar
med specialerbjudande
- första onsdag varje månad

Fullständiga rättigheter

BLTG BLADET NR3 2017
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HALLBYGGET I BJÖRNA

V

i skriver maj 2017 och det mesta
av arbetet med allaktivitetshallen i Björna sker på insidan. I
skrivande stund monteras innertak
och golv läggs på övriga ytor. Belysningen inne i hallen är uppsatt som är
en helt ny typ av LED-belysning som
vi är först i Sverige att ha. Belysningen
kommer att ha ﬂertal olika driftlägen så att man kan ha olika belysning beroende på aktivitet. Målning
invändigt är klart och det mesta av
ventilation och el är draget. Planen är
att slutbesiktningen blir sista veckan i
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juni och vi siktar på att ha invigningen
i augusti. Mer information om detta
kommer längre fram.
Lördag den 18 februari var det öppet
hus för allmänheten och en chans för
alla intresserade att komma och titta i
hallen. Uppskattningsvis några hundra
tog chansen att komma och få guidad
tur med chans att ställa frågor och
samt att det bjöds på ﬁka. Några tog
även chansen att boka sig för en byggplåtsskylt för att stödja hallbygget.
I övrigt jobbar vi vidare med ﬁnansieringen av hallen. Tyvärr, ﬁck vi

avslag på vår ansökan hos Arvsfonden
och därmed blir arbetet med att sälja
byggplåtsskyltar ännu viktigare. Därför vädjar vi till alla i vår bygd, företag
som privatpersoner, och hoppas att
alla som har möjligt vill stödja projektet med en byggplåtsskylt.•

För mer info gå in på Björna IF:s hemsida:
https://www.laget.se/bjornaif/Document
Eller kontakta Fredrik Ulander: 070-621
34 14 eller fredrik@bombers.se

BLTGBLADET
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Andrum
DU VET VÄL OM ATT
DU ÄR VÄRDEFULL
Nu får jag säga tack för den tid
som varit.
Det blev elva år som präst i
Björna församling. Elva fantastiska
år men det har också varit slitigt
och sorgligt. Jag har fått följa
människor i glädje men också i den
djupaste sorg.

Lyssna på
SEMESTERPRATARNA
i sommar

För sjätte året i rad sänder Radio Nolaskogs i juli det uppskattade
programmet Semesterpratarna. Från BLTG-området ﬁnns sedan starten en
tradition av goda entreprenörer och berättare med. Jag tänker på AnnaKarin Gidlund, Lennart Eriksson, Lars-Gunnar Olsson liksom Ingela Melinder,
som alla ﬁnns att lyssna på i närradions poddradio (radioovik.se)

B

land årets semesterpratare hittar
vi sångerskan och frontpersonen
Agneta Olsson i det populära
dansbandet Thor-Görans från Björna,
där hon och sambon Peter har egen
musikfabrik. Agneta har turnerat
sedan 1987 och medverkat i otaliga
TV-program som Bingolotto, Café
Norrköping och uppträtt med Kikki
Danielsson, Magnus Carlsson och
många ﬂer. Agneta är född i dom
djupa skogarna i Västerbotten och ska
berätta om livet efter vägarna, härliga
turnéminnen och anekdoter.
Det andra bidraget från BLTG-området är mångkonstnären Klas Strandberg från Långviken i Långviksmon.
Han kallar sig landsbygdsvurmare och
är bland annat vinprovare, konstruktör, skogsröjare, turistentreprenör,
dykguide och just nu ﬁberkonsult.
BLTGBLADET NR3 2017

Klas tänker prata om hur det är att
vara 50 och fortfarande inte veta vad
han vill bli när han blir vuxen.
Radio Nolaskogs sänder fyra gånger
om dagen under juli med repriser i
augusti. På vissa platser har det varit
svårt att få in frekvenserna 89,8 eller
105,7 Mhz. En stor hjälp är den nyligen framtagna appen för Radio Ö-vik,
än så länge bara för androida system.
Där ingår också den uppskattade
poddradion.
Att lyssna på Semesterpratarna
är ett enkelt och trevligt sätt att lära
känna bygdens lokala proﬁler. Du gör
det direkt via radion eller mobiltelefonen eller varför inte i efterhand via
poddradion. På återhörande.
ROBERT RUNGSTAD

Ordf Radio Nolaskogs

Jag har fått vänner för livet. Alldeles
fantastiska, underbara människor.
Utan dessa fantastiska människor,
medarbetare, förtroendevalda och
ideella skulle min uppgift som präst
ha varit så mycket fattigare. Utan
dessa värdefulla människor skulle
kyrkan varit tråkig. Då räknar jag
också med dig som säger att du inte
är kyrklig och aldrig går i kyrkan. Du
är värdefull, du är viktig!
Vi behövs allihop, tillsammans gör
vi skillnad.
Jag får ibland frågor om vad
kyrkan gör. Min tanke är att vi alla
är kyrka. Vi behövs tillsammans. Vi
tillsammans i en värld som ibland
känns kall och hård. Vi gör vår del
av världen lite varmare och mjukare.
Alla behöver ett leende, en kram,
ett handslag, någon som lyssnar en
stund. Alla behöver höra att de är
värdefulla, viktiga och älskade. Det
gör livet enklare att leva. Det är att
vara kyrka – vi tillsammans.
Du vet väl om att du är värdefull,
att du är viktig, att du är älskad, här
och nu!
Tack för mig och tack för att ni ﬁnns!
KJELL-ERIK

FOTNOT 1: Ordet kyrka kommer av det
grekiska ordet kyriakon som betyder huset
och familjen, hushållet och som jag ser
det, det är vi alla.
FOTNOT 2: Sv. Psalm 791.
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i ﬁck bo hos gamla vänner
till Gus morbror, i den vackra
förorten Eltham. Morgonrutinen
efter att vi vaknat varje dag var att
antingen innan eller efter frukosten
vattna alla växter runt huset. Det var
ganska rogivande om jag får säga det
själv. Mest var temperaturen runt 2530°C och jag lade alltid ett lager 50+
solfaktor på näsan.
Nästan varje dag vandrade vi nedför
en brant backe (som på hemvägen blev
en faslig uppförsbacke) för att komma
till Elthams centrum där tåget kunde ta
oss till Melbourne på cirka 40 minuter.
Ofta vandrade vi omkring och drack
billigt kaffe, kollade på ﬁna byggnader
och besökte roliga butiker där pengar
kunde spenderas. Vi tog spårvagnen
till St. Kilda Beach och jag doppade
mina fötter i havet. En dag åkte vi till
Melbourne Zoo medan vi en annan dag
besökte Melbourne Aquarium. En dag
besökte vi konstmuseet och en kväll
åkte vi in till Melbourne för en festival.
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Efter några veckor tog vi ett ﬂyg till
Sydney där vi i några dagar hyrde ett
rum hos ett väldigt gulligt par i deras
bohemiska hus. Vi åkte till operahuset
och tog senare tåget mot Bondi Beach
och solade. Flera gånger stötte vi på
svensktalande i Sydney, det verkar
vara ganska populärt. Jag klandrar
dem inte, Sydney var trivsamt.
Vi åkte tillbaka till Melbourne men
ﬂög snart till Hobart, Tasmanien.
Jag tror nästan att tiden där var den
mysigare under hela resan. Vi bodde
hos en författare med skrivkramp
som bakade mufﬁns till frukost. Efter
att vi uppsökt ett museum och den
botaniska trädgården gjorde vi något
av det jobbigaste jag varit med om: vi
vandrade nedför Mount Wellington, 1
271 meter över havet. Vi tog en buss
upp till toppen och in bland molnen
där vi sen, i branta vinklar och bland
djungellik atmosfär, sakta tog oss ner.
Dagen efter, med en härlig träningsvärk, paddlade vi kajak med guide. Vi
BLTGBLADET NR3 2017

gled förbi enorma skepp och duckade
under broar för att ta oss till centrala
Hobart. Fortfarande i våra kajaker satt
vi och guppade i vattnet medan vi
åt ﬁsh and chips och det var otroligt
minnesvärt.
Vår värd värnade om att vi skulle
få uppleva så mycket som möjligt och
erbjöd sig att köra oss till Hastings
Caves, en cool grotta en bit utanför
stan. På vägen dit ﬁck vi se så otroliga
landskap och på vägen tillbaka stannade vi vid en liten bar och tog varsin
öl. Vi skålade och jag mådde s å bra.
Efter en stund tillbaka i Melbourne
åkte vi till Anglesea, en ort någon
timme från Eltham. Värdparet skulle
nämligen bygga ett semesterhus och
vi ﬁck äran att hjälpa till innan det
blev dags att åka hem. Efter två månader i Australien begav vi oss tillbaka
till Sverige och resan hem var lika
långtråkig som på ditvägen.
Australien gav mig grymma minnen
och spännande upplevelser tillsam-

mans med Gus. När vi vandrade hand
i hand i ett vackert område i utkanten
av centrala Sydney sa vi till varandra
att om vi är snorrika när vi är 35 år ska
vi köpa hus där.
Jag återkommer om 14 år för att
berätta hur det gick!•

TEXT & FOTO: ELIN NORDLUND
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HISTORISK TILLBAKABLICK
ELDSJÄLEN ANNY JOHANSSON OCH
MIN SKÅDESPELARPREMIÄR SOM FJÄRIL

P

å 1920-talet bildades efter mönster från USA en mängd IOGT-loger runt om i Sverige, med syftet
att främja nykterheten. För att börja
tidigt och ge ungdomar en samlingspunkt i nykterhetshöjande riktning
startades också ”ungdoms-loger”.
Sammankomsterna hade karaktär av
formella sammanträden med ordförande, sekreterare/protokollförare och
kassör, och blev därmed en praktisk
introduktion till den svenska sammanträdesmodellen. Eldsjälen i denna
verksamhet var den energiska Anny
Johansson, som med aldrig sinande
ork och självpåtagen entusiasm såg
till att ungdomslogen blomstrade och
utvecklade medlemmarna. Vi hade
kanske möten någon gång i månaden,
och till dessa träffar hade hon alltid
bakat goda bullar och kokade choklad
på vedspisen i köket (en gång i tiden
lärarbostad) i nuvarande Movattnets
Bygdegård, där vi hade våra träffar.
Varje år ordnade vi en julfest där
vi efter trägna repetitioner med tant
Anny som uppmuntrande regissör,
lärde oss att framföra diverse sketcher,
sångnummer med mera, med betalande publik från byn med omnejd. Några
av oss ﬁck ansvar för att rita afﬁscher
med presentation av programmet,
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som sattes upp på byns anslagstavlor.
Inträdesavgift, servering och lotteriförsäljning gav på det sättet litet intäkter
till vår lilla förening.
Själv var jag en av skådespelarna,
och den första insatsen som jag minns
– jag bör ha varit i 8-årsåldern – var
i rollen som fjäril. Jag var försedd
med konstfärdigt utformade vingar
av ståltråd på ryggen med påklistrat
färgglatt crepe-papper. Det känns
overkligt att försöka föreställa sig hur
jag nätt trippade runt till fem ﬂickor,
utklädda till blommor, och framförde
diktstrofer jag lärt mig utantill till var
och en av dem. Oj oj oj! Jag skulle ge
rätt mycket för att kunnat ha en video
eller åtminstone ett foto av detta bedårande uppträdande.
Tänk också vilket enormt jobb det
måste ha varit att tillverka scentillbehören. Så här i efterhand förstår man
att vår ”tant Anny” borde ha fått en
stor tapperhetsmedalj för allt sitt självuppoffrande arbete under otaliga år.
Jag nämnde för Annys äldsta dotter
Kristina att jag först som vuxen förstod
att uppskatta Annys stora ideella
insatser och hennes kommentar var:
”Tänk om hon hade fått höra det
medan hon levde”.•
TEXT: INGEMAR LINDBERG

"Logearbetet fortsatte i många år med
andra engagerade ledare till barnens
och ungdomarnas stora lycka. Ja,
det är många som gjorde sina första
stapplande steg i att uppträda, olika
hobbyarbeten och utförde utvecklande
aktiviteter. De ﬂesta har ﬂyttat från
vår bygd och utfört storartade insatser
inom utbildning, sina arbeten, i föreningslivet eller helt privat. Några har
ﬂyttat tillbaka för att driva jordbruken
och andra verksamheter framgångsrikt
vidare.
Troligen är området runt Storsjön
den del av Örnsköldsviks kommun
som har de ﬂesta företagen i förhållande till befolkningen. Mycket av denna
utveckling kan vi kanske tacka Anny
och de andra ledarna för."•
TEXT: EVA (DOTTER TILL ANNY)/PER/
HUGO (SON TILL ANNY)/HARRIET
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UPPRUSTNING AV
GIDEÅ BADPLATS

STORSJÖBYGDENS
JAKTSKYTTEKLUBB
Storsjöbygdens Jaktskytteklubb har funnits i ungefär
37 år i Långviksmon.
Det började med en älgbana och en liten paviljong
och har utvecklat sig till en bana som nu kan erbjuda
allt från björnskytte, hagelskytte och korthålsbana till
älgbana.
Det är en ideell verksamhet där allt arbete och underhåll
sköts av dess medlemmar.
Varje försäsong hålls det arbetsdagar där medlemmarna
hjälps åt att ständigt förbättra banan.
Klubben har i dagsläget över 170 medlemmar men nya
medlemmar är alltid välkomna.
Banan hålls öppen under sommarhalvåret för skjutkvällar
som är välbesökta. Då samlas det allt ifrån nya skyttar till
erfarna jägare. Banan kan även bokas av jaktlag eller andra
skyttar.
Varje år hålls det ett klubbmästerskap där bästa skytt
utses i olika klasser.

Genom engagerade medlemmar svarar Gideå
bygdegårdsförening för skötseln av två badplatser i
Gideå: natursköna Granto nedanför Skallberget samt
badplatsen nedanför Gideågården som i ordningställdes
då Gideå var egen kommun.
Inför årets säsong blir det en rejäl upprustning av Gideå badplats.
Föreningen kommer nu även här (liksom i Granto) att ha en
bastu. De har fått möjlighet att köpa en rejäl privatägd bastuﬂotte
som kommer att rustas upp och även få motor med möjlighet att
hyra för dagsture. Vidare skall stranden rensas på stenar vilka sedan skall återanvändas för att förstärka den stenpir som byggdes
då Gideå var egen kommun. Även ett torrdass skall installeras
så fort föreningen fått byggnadslov för den, bastuﬂotten samt
strandskyddsdispens för strandsrensningen och stenpir.
Bygdemedel samt mindre bidrag från kommunen möjliggör
tillsammans med ideella krafter detta.
TEXT: BENGT RÖNNKVIST

TEXT & FOTO: MATILDA GRANSTRÖM
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Jo, tyvärr – det dricks fortfarande
alkohol bland unga – och det
förekommer droger
Positiva rapporter kommer om
minskat alkoholdrickande bland
unga*. Det gläds vi åt – men får
inte blunda för verkligheten – att
många unga fortfarande introduceras till både alkohol och droger
just här i Björna-, Långviksmon-,
Trehörningsjö- och Gideåområdet.
Låt oss agera!
Ett problem som uppmärksammats
är att minderåriga har fester med
alkohol i byalokaler som hyrts av vuxna utan deras tillsyn. Det har även pratats om att
droger förekommer i dessa sammanhang.
Varför slå på stora trumman?
• Därför att sambanden mellan rökning, alkohol, och användandet av droger är starka.
• Därför att ju tidigare man debuterar desto större risk att ramla dit i beroende
r&GVƂPPUGVVUCODCPFOGNNCPVKFKIVDTWMCXCNMQJQNFTQIGTQEJCVVJCOPCqKHGN
UÀNNUMCRqQEJHÁUXÁTKIJGVGTKUMQNCP
Visst vill vi att våra unga ska ha en positiv uppväxt, utveckla sina förmågor och ta för sig
av livet!
Som förälder kan du göra mycket. Avsätt tid att vara tillsammans, ha roligt ihop och
ta ansvar för att ni bygger en varm tillitsfull relation. Som förälder är det viktigt att du
pratar med din tonåring om frågor som rör alkohol och droger. Ha en tydlig ståndpunkt
QEJqNÀIIFKIKqRÁGVVRQUKVKXVUÀVV(TÁICJWTJQPJCPVÀPMGTKFGJÀTHTÁIQTPCN[UUPC
berätta vad du förväntar dig - att du bryr dig.
5GPÀTFGVNÀVVCTGCVVHTÁICQOXKNMCXÀPPGTXCTUJQPJCPUMCXCTCQEJDGUVÀOOCVKFCVV
hämtas av dig hos kompisar och på fester. Ha också kontakt med andra föräldrar så ni kan
JLÀNRCUÁVOGFIGOGPUCOOCITÀPUGT*ÀTƂPPUUCOVCNUUVÒFYYYVQPCTURCTNQTGPUG
*Nationell forskare: » iÌwÃiÕ}`ÃÌÀi`>ÌÌ`iÌ iÌiiÌÌiBÀi>ÌÌ`ÀV>
> ° iÌBÀ>ÃivÀ««>Ìi`iÃÕ`iÛ>`ÃÃÌ«F>ÃBÌÌ°»(Håkan Leifman
CAN). Var själv ett föredöme och hjälp våra ungdomar hänga på den trenden.
AVSÄNDARE: Samordnare Brå, fritidsledare Björna, Lokala trygghetsgruppen och andra vuxna
som bryr sig om våra ungdomar.
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>Z^ͳ'hEEZ,Z
BESÖKT 35 LÄNDER
Lars–Gunnar Olsson är född och uppvuxen i Kallmyra och är en man med
många upplevelser. Under åren har han sett stora delar av världen, mött
människor av olika kulturer och tänker fortsätta att utforska vår planet så
länge han orkar.
Jag gjorde ett besök hos honom i Kallmyra en solig marsdag och
intervjuade honom.
TEXT & FOTO: NILS–ERIK GERHARDSSON

B

åde realexamen och studentexamen tog han via korrespondenskurser med studier på fritiden
och anställning på dagtid. Studentexamen tog han vid jultiden -68.
Redan i januari -69 kom han in på
Umeå universitet och började läsa
kemi. Men de studierna ﬁck snart göra
ett uppehåll eftersom han blev uttagen till ofﬁcersutbildning. Även då
ville han studera på fritiden. Försvaret
lovade betala halva kurskostnaden
men sedan regementsledningen
upptäckt att kursämnet var ryska
språket tyckte de att det var suspekt
och kallade in honom för utfrågning.
Det var ju vänstervridningens toppår
och ”Maos lilla röda” var populär. Men
inte hos ofﬁcerarna.
Kursen blev ändå godkänd sedan
L-G lyckats övertyga dem om att han
inte var vänstervriden.
Så började hans ryska språkstudier
och sedan har han lärt
sig ﬂytande ryska på
egen hand. Han har
varit i Ryssland
varje år sedan
1990.
Han läste färdigt kemin och
tog en ﬁl mag
år 1974. Hösten därpå
ﬁck han
jobb som
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hälsovårdsinspektör i Örnsköldsvik,
(senare har titeln ändrats till Miljöinspektör), en tjänst han innehade fram
till pensioneringen för några år sedan.
Ungdomarna i Långvattnet och
Kallmyra började hålla på med tyngdlyftning och L-G deltog och tävlade
sedan i många år och började studera
domarkurser i styrkelyft. 1981 blev
han internationell domare i lägsta
kategorin. Sedan 1994 är han i högsta
kategorin som internationell domare
i styrkelyft. Han har rest i många
länder och dömt i styrkelyft: Ryssland,
Ukraina, de Nordiska länderna, Tjeckien, USA, Spanien, Baltikum o s v.
Han tränar fortfarande själv med
skivstång hemma i lagår’n, trots sina
snart 70. Närmast kommer han att
döma i VM i Vitryssland under tio
dagar i juni.
Julen 1983 upplevde han omvändelse och blev kristen och medlem i
Pingstkyrkan Örnsköldsvik. Då började
en ny intressant tid, nämligen arbetet
med hjälpsändningarna till Ryssland
från Pingstkyrkan. Då ﬁck han användning för sin ryska. Man etablerade en
relation med en pingstkyrka i Ekaterinburg på andra sidan Uralbergen
och L-G blev kontaktperson med den
vänförsamlingen, vilket han fortfarande är, fast han numera har ﬂyttat
hem till Kallmyra och är medlem i
Missionsförsamlingen i Långviksmon.
Kontakten med vänförsamlingen sker
nu via Skype utom en gång per år då
han reser dit.
De senaste 20 åren har L-G gjort
många resor både som domare och av

eget intresse. Många länder har han
avverkat. T.ex. sju resor till Färöarna,
vilket medfört att han lärt sig färöiska
också. Han har fått goda vänner där,
vilka han har kontakt med också via
Skype.
L-G har varit med om otroligt
mycket och har oerhört mycket att berätta. Han har även rest en hel del i de
gamla sovjetstaterna i Centralasien:
Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizistan
och Kazakstan. H
an hade en längtan efter att besöka
Samarkand och det blev verklighet
2015, då han ﬁck beskåda de fantastiska tusenåriga byggnadsverken.
Gigantiska byggnader med underbart
vackra blåa mosaiker.
Lars-Gunnar har varit i 35 länder
och besökt speciella platser, bl.a.
Falklandsöarna, Eldslandet, Kamtjatka
och Bajkalsjön (jättesjön som har 25
procent av världens sötvatten). Han
har gjort fyra resor till Amazonas. Första gången var han tillsammans med
ett byggteam från bygden till Colombias inland och var med och byggde
Långviksmonskolan nära Amazonﬂoden längst ner i sydspetsen av landet.
Han har sedan varit ﬂera gånger ned
till skolan och kollat hur den fungerar
och det såg bra ut.
Härom året upptäckte L-G en morgon att en björn på natten varit framme och brutit sig in i några av hans
sex bikupor och kalasat på honungen.
Numera har han åtgärdat detta genom
att sätta upp ett elstängsel med tre
trådar runt sina kupor för att slippa
sådana besök.•
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STUDIEBESÖK, BORTAMATCH ELLER SÄLLSKAPSRESA?
VI HAR LÖSNINGEN FÖR ER!

Telefon 0662-104 15, 070-314 10 58 • info@ulandersbuss.nu • www.ulandersbuss.nu

MED KUNSKAP, OMTANKE
OCH ENGAGEMANG
Vi vill med omtanke och engagemang hjälpa
dig i frågor som rör begravning och familjejuridik, mitt i livet och efter dödsfall.

Välkomna till oss!
STORGATAN 32 B (PINGSTKYRKANS FD. SECOND HAND)
BEGRAVNING 0660-131 07 • FAMILJEJURIDIK 0660-843 00
WWW.NBBAB.SE

ALLT FÖR
HEMINREDNING
– Det stora sortimentets varuhus

Mio Örnsköldsvik. Handelsvägen 1, Själevad.
E4, avfart mot Själevads kyrka. Tel. 0660-37 65 10. Mån-fre 10-19. Lör 10-15. Sön 11-15.
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LOCKSTATORP SKVALTKVARN
͵EdhZ/^dddZ<d/KE
Lördagen den 1 Juli arrangerar Björna hembygdsförening en kvarndag vid
Lockstatorps skvaltkvarn. Då är det meningen att kvarnen skall visas för alla
som vill besöka den.
En mjölnare är på plats och det gamla kvarnstenarna roterar precis som de
har gjort sedan mitten av 1800-talet.

L

ars-Erik och Siv, kallad ”Skogsfalke”, underhåller och man har
möjlighet att mätta sig med nykokt
kornmjölsgröt, mjölk och lingonsylt,
grillade hamburgare m.m. Tillfarterna
är skyltade från 352:an norr om Korsbyn och från Remmarvägen.
Lockstatorps skvaltkvarn anlades på
1850-talet då ett timmerhus uppfördes
som kvarnbyggnad. Två kvarnstenar
insatta i ett genialiskt enkelt maskineri såg till att säden maldes till mjöl.
Kvarnens tillkomst betydde mycket
för bönderna och torparna i området.
Under de följande nästan 170 åren har
kvarnen haft en brokig historia med
både upp och nedgång. I början av
BLTGBLADET NR3 2017

1900-talet var kvarnen i uselt skick
och var på väg att spolas bort. Ett nytt
kvarnhus uppfördes av stående bräder
omkring det fortfarande intakta
maskineriet. Under första världskriget,
då det på grund av matbrist rådde så
kallat förmalningstvång, användes
kvarnen ﬂitigt. Eftersom den låg så avsides kunde man olagligt mala sin säd
utan risk för att något statlig kontrollant skulle oanmäld dyka upp.
I mitten av 1970-talet var kvarnen
åter på väg att raseras. Då tog Björna
hembygdsförening initiativ till ytterligare en restaurering. Kvarnhuset
av bräder var i fallfärdigt skick och
man beslöt därför att uppföra ett helt

nytt. Åke Larsson ställde ett mindre
timmerhus till förfogande.
Två erfarna timmermän anlitades till ﬂytten. Således blev det åter
ett timrat kvarnhus i Lockstatorp.
Maskineriet och kvarnstenarna var
fortfarande användbara så när som
på skovelhjulet, varför ett nytt sattes
in. 2011 gjordes den senaste renoveringen då kvarnhuset försågs men nya
bottenstockar och nytt spåntak. Det
omfattade också en ny kvarnränna
med tillhörande fundament.
Tack vare initiativförmåga och
ideella insatser är kvarnen i Lockstatorp i så ﬁnt skick att den är väl värt
ett besök.•
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JÖRANS BLOGG

KONSERVERADE.

J

ag läste i vår gratisavisa ”Tidningen
7” en liten notis som jag tyckte passade bra för undertecknad bloggskrivare. Det var George Burns som citerades och han lär ha sagt så här: ”Jag äter
inte ekologisk odlad mat . I min ålder
behöver man alla konserveringsmedel
man nånsin kan få”.
Jag tänkte då att det skulle vara en
bra affärsidé. Att tillverka konserveringsmedel för gamlingar. I det fallet
tror jag det skulle funka alldeles utmärkt
med vanligt kranvatten tappat på någon
attraktiv minimini-PET-flaska. Om man
dessutom skulle använda sig av ”Långvattnevattne” skulle det förmodligen
bli dubbel effekt, både för tillverkaren
såväl som för kunden. Företaget skulle
med fördel kunna lokaliseras till Långviksmon (glesbygdssatsning) eftersom
detta livselixir i rikliga mängder flödar
genom sandåsarna i närheten. Priset
skulle kunna sättas till 50 euro/Dl. Det
är nämligen så att desto dyrare det är ju
lättare går det att sälja. Vanliga människor har i allmänhet den uppfattningen
ju dyrare ett så kallat kosttillskott är
desto bättre effekt har det. Flaskorna
kunde förses med en grann etikett med
påskriften ”Lönsamma droppar”. Detta
i första hand med tanke på företagets
lönsamhet.
Man kunde börja med att skicka en
flaska till hovet och därmed kunna kalla
sig ”Kunglig hovleverantör”. Då kunde
man marknadsföra det under följande
rubriker ”Gör som vår kung, droppa dig
ung” eller ”Du får nio liv som katten,
med detta dyra vatten”. Eller: ”Evigt liv
det blir med detta elixir”. Ja, argumenten skulle kunna räknas till det oändliga.
Eller: ”Konservera era kroppar med
dessa dyra droppar”.
Risken finns förmodligen att folk
ändå kommer att ”droppa iväg” i vanlig
ordning med eller utan droppar. Men
i det skedet är det definitivt för sent
klaga på utebliven effekt. Sett ur den
synvinkeln är företagets kundkrets sig

alltid lik. Arvingarna kommer heller inte
att klaga eftersom de flesta av dem är
liknöjda. Jag är alldeles övertygad om
att det skulle kunna utvecklas till ett
mycket lönsamt företag. Detta utan att
behöva ta sig vatten över huvudet. Det
är vissa olycksprofeter som påstår att
tiden håller på att rinna iväg för de små
orterna på landsbygden. Att stoppa
det flödet kunde gå som ett rinnande
vatten med dessa droppar. Med denna
geniala affärsverksamhet skulle man
dessutom slippa gå över ån efter vatten.
Till personalens fromma kunde man
också hjälpa dem att kasta vatten (på
varandra). Något som, jag tror, kunde ha
en fruktsam inverkan på arbetsmiljön.
Så: ”Konservera mera så blir vi flera”.
(åldringar).
Strävan efter att konservera oss
gamlingar är egentligen inte någon ny
idé. I nästan varje husapotek förr i tiden
fanns det något som hette ”Hoffmans
droppar”. Dessa sades också ha en konserverande inverkan. Tagna på en sockerbit blev effekten hundraprocentig. En
händelse som ser ut som en tanke är att
dessa droppar har många likheter med
dropparna av ”Långvattevattne”. För
det första betingade dropparna lika högt
pris (i den tidens penningvärde) som
”Lönsamma droppar”. Tämligen likartat
kan man också beskriva den konserverande effekten hos dessa undermedel.
Nämligen försumbar. Användarna blir
ändå förr eller senare hädangångna
utan att behöva ta ett enda steg. En
företeelse som snarare är beroende av
god logistik än något annat.
Att det dessutom fanns ”Sloans
liniment” och
”Doktor Lamans
kalsonger”, det
är en helt annan
historia.
En bifogad dikt
får belysa fenomenet.•

Droppkonservering
Att konservera med droppar är exklusivt
men betraktas ändå som ineffektivt.
Effekten som uppstår är nämligen
deﬁnitivt
ej något som klassas högprogressivt.
Men om man ser det som smått
lukrativt
och inte som något skamligt naivt.
Kan man ändå rent demonstrativt
se dessa droppar som nå´t positivt.
Det synes ändock rätt signiﬁkativt
att dessa droppar blir presumtivt,
en vara som snarast interaktivt
gör tillvaron mer retrospektivt.
Så väl kan det betraktas som diskursivt
att livet tillsammans är smått subjektivt.
Till sist kanhända det blir extensivt
och trots alla droppar helt subversivt

JÖRAN LUNDBERG
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Sommarens höjdpunkt

FLÄRKEDRAGET
Lördagen den 8 juli • 12.00-15.00
På Flärke Bygdegård
I år har vi ett helt nytt koncept under dagen

Utställning/Vernissage/Visning

av lokalt hantverk, konst, Foto, etc. Vill du vara med & ställa ut?
Ring Siv: 0730-35 24 85 och boka ett bord, som är GRATIS!

BBQ & Dans
19.00 - 01.00

HJÄRTLIGT
VÄLKOMNA!
Arr:
Flärke BGF & IF

Gott kött från grillen med sallader mm.
Kaffe & Kaka och dans till Suveräna:

BARRABAZZ
Förköp av biljetter, pris: 200 kr
på Flärke Lanthandel
tfn: 0663-500 10 eller
under dagen i serveringen
på Bygdegården.
Du kan även ringa: 070-231 50 98

ÖVRIGA DATUM ATT HA KOLL PÅ I FLÄRKE:
”El grande” Paltfest den 9 september från kl.14:00 tills palten är slut!
Vårt traditionella Julbord den 9 december
kl.17:00 med Lucia, Tomte & Underhållning

BLTG BLADET NR3 2017
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GIDEÅ TREHÖRNINGSJÖ FÖRSAMLING
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Dagspass:

Inträde, mat & material till
prova-på-aktiviteter

6 juni 2017

Söndag 18/6 kl 11.00 Samling vid kyrkan.
Pilgrimsvandring med mässa, Ania Winek
Albertsson, kaffe.

80 kr vuxna,
20 kr barn (6-12 år)
Familj 140 kr (2vuxna,2barn)

Linatorpet i
Trehörningsjö

Söndag 25/6 kl 11.00 (obs! tiden) Lillkyrkan
Nyliden. Gudstjänst, Ania Winek Albertsson,
sång Barbro Tjernström, kaffe.

Betala kontant el. Swish

MEDELTIDSDAG

Lördag 8/7 kl 18.00 Björna kyrka. Sommarmusik
”På sångens vingar”. Gunilla Magnusson,
Ania Winek Albertsson, Eva Wedin.

11.30
12.00
12.30

Söndag 9/7 kl 11.00 Björna kyrka. Mässa,
Ania Winek Albertsson, sång Barbro Tjernström.
Konﬁrmandjubileum.

13.00
13.30
14.15

Söndag 16/7 kl 11.00 Bergvattnets badplats.
Friluftsgudstjänst, Ania Winek Albertsson,
sång Ann-Catrin Brandtlin. Servering.

15.00

Söndag 23/7 kl 15.00 Mattarbodum.
Friluftsgudstjänst, Catharina Larsson,
sång Sara Sjöberg. Servering.

sfiberprodukter startar
Hästskjutsen från Alab/Gla
e
rand
agsfi
onald
Nati
vid Storstugan
Gudstjänst i Luthers anda
(10,-), Tipsrunda
Marknad öppnar, Hästridning
och våfflor
Prova på hantverk, Soppa
Prova på medeltida dans
Visstuga
a & Olofs barn
Byaspelet — Sagan om Mari

Info:

en medeltida anda!
Vi önskar dig en härlig dag i
örningsjö
Föreningar i samverkan i Treh
ningsjo,
www.svenskakyrkan.se/trehor
pen i Trehörningsjö
Facebook — Medeltidsgrup

Söndag 30/7 kl 10.00 Björnsjö marknad.
Friluftsgudstjänst, Madeleine Källbom,
sång Sara Sjöberg.
Söndag 6/8 kl 12.00 Hembygdsgården.
Friluftsgudstjänst, Madeleine Källbom,
sång Katarina Wallrud. Servering.
www.svenskakyrkan/gidea.se
Facebook: Svenska kyrkan Arnäs Gideå Trehörningsjö

Asele

M

D

ARKNA
ATSEN
FESTPL

Se också vårt övriga program i
annons varje vecka, Tidningen 7

NORRLANDS

STORSTA

HEMBYGDSOMRÅDET

MARKNADSHANDEL
350 marknadshandlare, 3 km

WOLFMAN
FREDAG kl 22:30

NANO
LÖRDAG kl 15:00
FRI ENTRÉ

FRI ENTRÉ

30

MÅNDAG kl 14
FRI ENTRÉ

NÖJESFÄLT

SÖNDAG
Ö
kl 18

AXELS

BENJAMIN
INGROSSO
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EVENEMANGSRUTAN
DATUM

TID

PLATS

juni

juli

aug

sep

AKTIVITET

>ƂƌĚĂŐĂƌ
ϭϮͲϭϱ dƌĞŚƂƌŶŝŶŐƐũƂ d/&Ͳ>ŽƉƉŝƐŚĂƌƂƉƉĞƚĂůůĂůƂƌĚĂŐĂƌŝũƵŶŝͬũƵůŝͬĂƵŐͬƐĞƉƚ͘
dŝƐϲũƵŶŝ
ϭϮ͘ϬϬͲϭϱ͘ϬϬ ,ĞŵďǇŐĚƐŐĊƌĚĞŶũƂƌŶĂ
EĂƟŽŶĂůĚĂŐƐĮƌĂŶĚĞ'ƵĚƐƚũćŶƐƚ,ƂŐƟĚƐƚĂů
dŝƐϲũƵŶŝ ϭϮͲϭϲ >ŝŶĂƚŽƌĞƉĞƚ͕dƌĞͲƐũƂDĞĚĞůƟĚƐĚĂŐŵĞĚďů͘ĂEĂƟŽŶĂůĚĂŐƐĮƌĂŶĚĞ͕ŐƵĚƐƚũćŶƐƚ͕ŵĂƌŬŶĂĚŽĐŚŶǇƐŬƌŝǀĞƚ




ďǇŐĚĞƐƉĞů͘^ĞĂŶƐůĂŐ͘
>ƂƌϭϬũƵŶŝ
ϭϬͲϭϱ
^ƚŽƌƐũƂŶƌƵŶƚ
>ŽƉƉŝƐ͘ƌƌ͘>ŝŝĨ͕ǁǁǁ͘ůĂŶŐǀŝŬƐŵŽŶ͘ŶƵ
KŶƐϭϰũƵŶŝ
ϭϴͲϮϬ
^ĂůŵŽƚũćƌŶ
'ƌĂƟƐ&ŝƐŬĞƉƌĞŵŝćƌĨƂƌƵŶŐĚŽŵĂƌƵƉƉƟůůϭϲĊƌ͘ƌƌ>ĊŶŐǀĂƩŶĞƚƐ&ŝƐŬĞǀĊƌĚƐĨƂƌĞŶŝŶŐ
&ƌĞϭϲũƵŶŝ
ϭϴͲϮϯ
^ĂůŵŽƚũćƌŶ
&ŝƐŬĞƉƌĞŵŝćƌ͕ϯĮƐŬĂƌϭϮϬŬƌ͕ŬŽŶƚĂŶƚ͕ƐǁŝƐŚ͘<ŽƌƚƐćůũƐƉĊƉůĂƚƐ͘ƌƌ>ĊŶŐǀĂƩŶĞƚƐ

&ŝƐŬĞǀĊƌĚƐĨƂƌĞŶŝŶŐ



>ƂƌϭϳũƵŶŝ


DŝƐƐĂŝŶƚĞũƂƌŶĂĚĂŐĞŶ͘DĂƌŬŶĂĚŽĐŚƵŶĚĞƌŚĊůůŶŝŶŐ͘DĂƐƐĂƌŽůŝŐĂĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌĨƂƌ




ďĂƌŶĞŶƐĂŵƟĚŝŐƚƐŽŵŶŝŬĂŶŚĞũĂĨƌĂŵƵƌƐŬŽŐƐůŽƉƉĞƚƐĚĞůƚĂŐĂƌĞ͘hŶĚĞƌŚĊůůŶŝŶŐ



ĚĂŐ'>dŽĐŚŬǀćůůĞŶ&ŝŶŶ&Ğŵ&Ğů͘
ϭϭͲϭϰ
ǇŐĚĞŐĊƌĚĞŶ>ĞĚŝŶŐ
DŝĚƐŽŵŵĂƌĂŌŽŶ͘hŶĚĞƌŚĊůůŶŝŶŐĂǀ^ĞďĂƐƟĂŶKƌĞĚ͘tŽŬ͕ŚĂŵďƵƌŐĂƌĞŽĐŚŐŽĮŬĂ͘ 
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GLASBÄRANDE BYGGSYSTEM
aluminium och stål
www.alab.com

Midsommar
i Mattarbodum

FREDAG 23 JUNI KL 12-15
Barnen hämtas med traktor och lövad vagn
kl 11:30 vid norra infarten
HÄSTRIDNING • LOPPIS • FISKEDAMM
TUNNBRÖDSFÖRSÄLJNING • LOTTERI • FIKA
KORVFÖRSÄLJNING • BANDET GALEJ UNDERHÅLLER

Hjärtligt välkomna Mattarbodums Byalag

BOKA ANNONS SENAST 21 AUGUSTI • 0660-29 99 60, monica.berglund@agrenshuset.se
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Asylmottagningen.
Läget för asylfrågor i BLTG-området
Migrationsverket har nya öppettider i
receptionen från och med 15 maj.
Måndagar:
10:00-12:00 Reception Trehörningsjö
14:00-15:00 Servicetimmen i Björna
Tisdagar:
12:00-15:00 Reception Ö-viks kontoret
Torsdagar:
12:00-15:00 Reception Ö-viks kontoret

Nya boendeansvariga i Björna, Långviksmon,
Trehöringsjö och Gideå är Patrik Lundin och
Hussain Al-Sowafy.
V. 25-31 kommer det ske förﬂyttningar av
asylsökande från Grekland till norra Sverige. De
asylsökande kommer först till Boden och sedan
kommer de fördelas ut på asylboenden i norra
Sverige. Migrationsverket kommer först och
främst placera asylsökande i Migrationsverkets
upphandlade lägenheter. Därefter väljer man
asylboenden med självhushåll och i sista
hand asylboenden utan självhushåll. Två

asylboenden, Björnforsen och Bredbygården, är
upphandlade asylboende där verksamheter kan
komma öppnas igen men inte förrän det ﬁnns
behov av asylboenden utan självhushåll.
Kontaktuppgifter:
Anette Eikelboom Sällström
anette.eikelboom.sallstrom@ornskoldsvik.se,
070-3010039

MELLANSEL | BJÖRNA | LÅNGVIKSMON | TREHÖRNINGSJÖ | GIDEÅ
Välkommen in!

Välkommen till

Storsjöbygdens
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Jag använder dörrklappen på huset efter Långgatan i Trehörningsjö.
Mannen som öppnar hälsar mig välkommen med ett fast handslag.
Kom så sätter vi oss här inn”, säger Ivan Forsman. Mest kallad ”Timmer–Ivan”.

NAMN: Ivan Forsman.
BOR: Trehörningsjö.
FAMILJ: Hustru Lena, två barn,
två bonusbarn och nio barnbarn.
BÄSTA EGENSKAP: Lugn, aldrig
arg, för snäll.
SÄMSTA EGENSKAP: Hör det
jag vill.
MOTTO: Ta det lugnt, vi hinner.
BÄSTA MED BLTG-BYGDEN:
Lugnet, människorna är lugna, ja,
hela bygden är lugn.
LÄMNAR ÖVER TILL: Bengt
Rönnkvist, Gideå.

TEXT & FOTO: MATS HÄGGLUND

H

uset är ganska gammalt men
invändigt har det en ljus och
öppen planlösning, rummen är
snyggt och smakfullt möblerade.
Ivan berättar att han kommer från
Rösåsberget i Moliden i begynnelsen
och att vägen till Trehörningsjö varit
lång.
– Som 14–åring ﬂyttade jag till Övik, jag räknades som tillräckligt stor
för att klara mig själv då, ler han.
– Jag blev springgrabb på Skeppshandeln. En dag när jag stod utanför
butiken kom en sotare Wiklund
promenerande förbi. Efter några steg
vände han på klacken och kom fram
till mig.
”Kanske du skall bli sotar?” Javisst,
svarade jag, och sedan var jag i yrket
nio år.
Efter det äventyret gick Ivan yrkeslinjen svets & grovplåt hos Modo
Mekan i Järved.
– Färdigutbildad började jag som
svetsare på Hägglund & Söner. Efter
två år sade jag till mig själv, här kan
jag inte sitta livet ut! Så tog jag tjänstledigt i tre år.
Under den tiden passade han på att
utbilda sig i ekonomi & teknik på Nola
och Parkskolan. Sen blev det Hägglunds igen. Nu som arbetsledare på
kontroll & kvalitet.
– 600 stycken tunnelbanevagnar till
Stockholms lokaltraﬁk har jag kontrollerat samt växellok till SJ. De blå spårvagnarna, M21 i Göteborg, bär också
min signatur, berättar Ivan. –Växelloken testkördes till Mellansel.
BLTGBLADET NR3 2017

– Jag var där i 18 år. När tillverkningen av vagnar och även bandvagnar upphörde sades 800 anställda
upp, däribland jag. Jag blev arbetslös
en tid, men det kan man ju inte vara,
skrattar Ivan.
Han hamnade då i Arbrå i Hälsingland som kvalitets– och miljöchef på
ett maskinföretag och satt även med i
företagsledningen.
– Så småningom kände jag draget
mot hemtrakten och ﬂyttade till
Mjällom där vi köpte hus. Efter två år
slutade jag och blev konsult.
Hade du egen ﬁrma då? undrar jag.
– Ja, säger Ivan, det har jag haft i 40
år jämte anställningarna. Exempelvis
var jag min egen fotbollsdomare under
35 år och dömde upp till och med div
III. Även innebandy i div II. Jag blev
för övrigt utnämnd till ”bästa fotbollsdomare” i Hälsingland.
Miljökompassen i Lunde blev nästa
arbetsplats.
– Vi utbildade företag i Ådalen och
fortfarande har jag kvar kontrollansvaret för ett företag med 20 anställda i
Sollefteå som jag besöker lite då och
då för att se att de sköter sig.
– Flyttandet var inte över så jag
hamnade sedan hos Härjedalskök i Funäsdalen som verkstadschef. Efter ett
par år, när företagen gick riktigt bra
igen, blev jag allt i allo på Funäsdalens
turistanläggning. Och vet du, säger
Ivan och lutar sig över bordet, det var
nog det roligaste jag gjort i livet! Jag
träffade så många trevliga människor.
Under tiden i Härjedalen dömde jag

fotboll också, men bara i Norge. Vilka
trevliga människor det fanns i Norge,
en helt annan mentalitet än i Sverige.
Efter turistsäsongens slut gick ﬂyttlasset hem till Ö–vik.
– Då tog jag förtidspension. Min
egen privata pension, ska tilläggas.
Jag gjorde om mitt eget företag med
inriktning på snickeri. Jag renoverade
huset vi köpt i Örnsköldsvik innan vi
sålde och med det här i Tresjö har det
blivit fyra stycken. Det får räcka med
husrenoveringar nu.
Har ni ﬂyttat klart nu?
Ivan skrattar gott:
– Ja, det har vi, absolut, fyller fru
Lena i, här i Trehörningsjö blir vi kvar.
Men, säger Ivan, jag har fortfarande
kvar mitt företag och jobbar vidare. Så
länge lusten och orken ﬁnns så…
Ivan utstrålar energi. Inget är
omöjligt och allt går att lära sig. Går
det inte första gången så ﬁxar det sig
den andra.
”Har du verkligen berättat alla
hemligheter?”
– Nja, när jag mönstrade för värnplikten valde jag att bli fallskärmsjägare. På min frågande min fyller han
i, ”springa runt på ett regemente som
skytteslusk” var inget för mig.
Att hoppa fallskärm var väl en barnlek för dig? tycker jag.
¬ Nej, säger Ivan, jag var rädd varje
gång! Tänk dig själv att stå i dörren
och titta 800 meter ner och så ”ska
man kliv ut”. Men det gick bra, jag har
gjort ett 25–tal hopp.
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Vi står på din sida!

Vi ﬁnns alltid
nära dig och
din skog
Ta kontakt med någon av våra
inspektorer om du har några frågor,
funderingar eller bara vill träﬀas för
ett förutsättningslöst möte.

www.norra.se
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Örnsköldsvik norra

Örnsköldsvik norra

Produktionsledare

Leif Strandberg

Liza Edlund

Mobil -  

Mobil -  

leif.strandberg@norra.se liza.edlund@norra.se
Örnsköldsvik norra

Örnsköldsvik norra

Jonas Sjödin

Emil Andersson

Föräldraledig

Mobil -   Mobil -  

Erik Forsberg

jonas.sjodin@norra.se

emil.andersson@norra.se erik.forsberg@norra.se
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I BYGDEN!
MOT NYA SPÄNNANDE MÅL!
Sommaren är på G och vi alla förbereder oss för nya
tider. Mot nya mål, nya förväntningar, nya bekantskaper, nya kunskaper…
LEADER BYGD & STAD I BALANS!

Projektet Bygd & Stad i Balans 2.0 gick i mål nu den 30
april. Med ny ﬁnansiering och nya krafter tar vi nästa steg
med Projektet Leader Bygd & Stad i Balans för fortsatt
arbete ute i bygden. Ett projekt där vi återigen tillsammans
skapar möjligheter till att stärka vår bygd. Projektet pågår
till december 2018.
• Vi vill skapa miljöer för kreativitet samt entreprenörskap
• Inkludera ﬂera och minska utanförskap
• Vi vill skapa kreativa Växtplatser där ﬂer kan växa
• Stärka köp troheten
• Nya sätt att mötas ger upphov till nya tankar och idéer
• Skapa nya samarbeten
Jag kommer mer än gärna ut och informerar om de nya
målen och jag ﬁnns till om ni vill diskutera någon idé eller
tanke kring de mål som ﬁnns. Hur kan vi skapa ﬂer arbetstillfällen? Hur får vi till kreativa miljöer där vi kan växa
och utvecklas? Kan vi öka samt använda tekniken bättre?

Vi har ett stort sortiment av
jakttillbehör för
jägaren och hunden
bla Stalonljuddämpare

0660-811 74

Själevadsgatan 60 • 89130 Örnsköldsvik

Egnors El AB
ALLT
INOM
EL!
Ring 070-212 13 40 för mer info!

ORTSVANDRINGAR

Hösten 2016 gjordes en ortsvandring i Trehörningsjö.
Tillsammans med företag, privatpersoner, organisationer,
fastighetsägare och kommun besiktades de centrala områdena, antecknade både positivt som negativt. Det fanns
sådant som går att åtgärdas snabbt medan andra delar
kommer att ta längre tid. Uppföljningsmöte ska genomföras under juni månad.

I höst bjuder vi in till en ortsvandring i Björna!
FELANMÄLNINGSAPP!

Örnsköldsviks Kommun har en felanmälnings-App, Felanmälan Örnsköldsvik, dit ni direkt kan skicka det ni tycker
är fel. Anmälan går då direkt in i systemet och ni har då
möjlighet att följa ärendet.

d&
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Kontakta mig
Lena M Strömberg, Björna med omland,
Tel: 070-922 59 56,
lena@lenamdesign.com
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14/6

BOX WHISKY (600:- inkl. fika & lunch)

14-18/8

SAVALEN

8-10/9

ÅRE FJÄLLSÄTRA

STOCKHOLM
29/9-1/10 TOMAS LEDIN (supébiljett)
eller Mamma Mia The Party
6-8/10

TOMAS LEDIN eller BROLLE

3-5/11

BROLLE
eller Mamma Mia! The Party

8-10/12

STJÄRNJUL och/eller AFTER DARK

ns

B yg

Lena M Strömberg

RESOR 2017
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Bussresor
Långviksmon

Rolf 070-224 27 41 Gudrun 070-665 46 39

www.lindstromsbuss.se
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NORRLANDSCUPEN
I TRIAL TILL MOVATTNET
Det är nu 17 år sedan det anordnades en trialtävling i
Movattnet. Då var det en tävling på SM–nivå.
I början av augusti är det dags att arrangera
en tävling igen. Det blir en av Norrlandscupens
deltävlingar som kommer att köras
i Movattsskogarna in mot ”gammelbyn”.
TEXT: STRÖM

Trialåkarna har varit igång med träning sedan slutet på april och innan
tävlingen i Movattnet kommer de att
hinna genomföra tävlingar i Umeå,
Husum och Njurunda. Hösten avslutas sedan med tävlingar i Timrå,
Lit och Njurunda. Det blir alltså ett
späckande program.
I skrivande stund har det genomförts ett träningsläger i Husum under ledning av en av Sveriges bästa
trialåkare, Markus Eliasson från
Uddevalla. Det var mycket roligt och
givande för åkarna, där de ﬁck med
sig många ﬁna tips för att bli bättre.
MC–trial är sporten som kräver
bra balans för att kunna köra över
stock och sten. Vi ser fram emot
att kolla in när de balanserar på
sina motorcyklar i Movattsskogen i
början av augusti.
BLTGBLADET NR3 2017
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Micael Holmström • 070-636 71 79

Livsbalans genom
Inredning/Homestyling
Yoga Mindfulness
Livscoaching

telefon 070-543 25 00
www.trakompositprodukter.com

/EEEKE^, Z͍
RING 0660-29 99 60
www.gideagarden.se • 0663-400 15

lena@lenamdesign.com

KALLMYRA
MOHAIR
Mohairprodukter från mina Angoragetter

www.infoom.se/kallmyramohair
0662-30362 070-6440105

WestbergsMaskinRep.se
070-515 02 94
Grävare Skoter Uthyrning

Webbshop: www.shop.westbergsmaskinrep.se

www.westbergsmaskinrep.se
info@westbergsmaskinrep.se

Bilisten
Klas
Strandberg,
076 - 799 65 74

HEMLING

Tel: 0662-310 35, 310 85
BOKFÖRING
DEKLARATIONER
BOUPPTECKNINGAR
Strandbergs Konsultbyrå AB
Getingstabodum 149 • 890 50 Björna
070 635 55 24 • strandberg40@telia.com

Kattpensionat { Medicinsk laserbehandling
070-31 30 324 { 0662-104 88

Svennes
Bygg
070-522 88 16

0662-220
204848
070-522 88 16 0662-2

0662-51 21 40 www.pmiab.se

Skogsaverkning-Schaktarbeten-Transport

Tel: 070-648 78 32

Lindströms Bussresor
Långviksmon
Rolf 070-224 27 41 Gudrun 070-665 46 39

www.lindstromsbuss.se
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Lissans Frisering
BJÖRNA

0662 - 104 78

072 - 225 57 55

NK TRÄ

TRAKTOR AB

www.nk-tra-traktor.se
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INFLYTTADE
TILL BJÖRNA
TRYCKUTSKRIFTERSKYLTARDEKORER

0660-29 99 00

Tel: 0662-20207 • Fax: 0662-20147
www.glasﬁberprodukter.com

0662-105 33 y 070-265 60
37

Janne Vikberg och hans hustru AnnaKaren ﬂyttade till Björna för cirka ett år
sedan. Två katter och hunden Maggan, en
västgötaspets, ﬁnns också i familjen.
Janne och Ulla-Karen kommer från
Sundsvall och familjen har tre ﬂickor, Matilda, Klara och Frida. De är vuxna nu och
utﬂugna, men kära besök och att få rå om
barnbarnen en stund känns bra.
Janne har arbetat som behandlingsassistent på Vemyra i Sollefteå och
Ulla-Karen har som barnmorska innan hon
drabbades av sjukdom. 2011 ﬂyttade de
till Nordmaling och Janne jobbade med
ensamkommande ungdomar.
I fjol kom de att bosätta sig i Björna efter
Ö-viksvägen, där en gång familjen Bjuggstam bodde. Janne har börjat som diakonassistent, vilket bl a innebär att vara verksam på onsdagsträffar, soppluncher
ute i byarna och han samarbetar även med kantorn Sara och prästen Anja med
konﬁrmationsundervisningen.
Janne tycker att Björna är ett trivsamt samhälle med bra service, ﬁn natur och
trevliga människor. Han gillar att köra motorcykel, ”det ger frihet”, säger han.
”Annars är husvagnen ett bra sätt att bo bekvämt, när andan faller på och man
känner att man vill ut och åka lite.”
TEXT & FOTO: MONICA NYSTRÖM

0706125311 y bjornabilomotor@outlook.com

NÄSTA NUMMER

11
sep
0660-103 00
www.nordek.nu

BOKA ANNONS
NONS SENAST 21 AUGUSTI

Stenfalksvägen 2, 890 51 Långviksmon

0662-300 23 • 070-27 27 432

Följ oss på

facebook.com/bltbladet
BLTGBLADET NR3 2017
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SELECT BÄDDSOFFA
2-sits med divan i tyg Orleans.
Långbäddad.

SVENSKAHEM.SE

5.990:FR.

(ord.pris 9.495:-)

SOMMARGÄSTER

Finns det hjärterum så finns det stjärterum. Ordna för sommarens gäster,
hos oss hittar du sängplatser, serveringsmöjligheter, matplats till alla och mycket annat!

NYHET

MOOD TEVAGN
SVART / VIT

1.995:-

(ord.pris 2.995:-)

KALIX MATGRUPP
Bord + 6 stolar.
Tilläggsskiva finns att köpa.

11.995:-

(ord.pris 14.965:-)

Gäller till och med den 5/7 om inget annat anges i butik. Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar.
* Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Tegelbruksvägen 12, Arnäsvall • tel 0660-43 12 90 • www.svenskahem.se • www.stegbo.se
Mån 10-19. Tis-Fre 10-18. Lörd. 10-15
Svenska Hem Stegbo Möbler
Stegbomobler

