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Ja vad skall man säga? Rubriken avser faktiskt
den gångna sommaren. Blöt, kall och blåsig. Jo,
ingen snöskottning! Alltid något.
Och som vanligt händer både bra och dåliga
saker i vår vardag. Det är så livet är, blandade
karameller.
Intressant att en deltävling i Norrlandscupen
Trial kördes under två dagar i lilla Movattnet!
Kul. Trevligt också med en skapligt bra
hjortronsäsong. Tar lite loven av den miserabla
sommaren när myren lyser av guldskimrande bär!
De allra ﬂesta är tillbaka på jobbet nu och
den gamla vanliga lunken har infunnit sig. En
professor berättade att den jobbiga känsla som
ofta inﬁnner sig första tiden på arbetet efter
semestern enbart är ett tecken på att kroppen är
utvilad! Var tacksam över den första jobbveckan!
Mycket tragiskt däremot när små barn
förolyckas, bla. genom drunkning i vårt område.

Olyckor händer plötsligt och oväntat, därför
skall man aldrig skiljas åt eller somna som
ovänner!
Jag har fått för mig att det blir en snörik vinter.
Synd att man inte är ung längre, att skotta snö
kan vara direkt ohälsosamt. Men nog går det att
hitta ljusglimtar som senior också: Fördelen med
att bli gammal är att du kan sjunga medans du
borstar tänderna.
Nu ser vi fram mot en händelserik höst med
mycket svamp, god jakt och andra glädjeämnen!
MATS HÄGGLUND
mhstres@hotmail.com
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Hitta värdet
i din skog
TILLSAMMANS MED VÅRA EXPERTER
Tomas Sjölund
Richard Sahlén

070-642 42 34
070-332 14 50

www.holmen.com
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Japp bjuds på
färskt vatten av
Mattias.

Japp börjar redan vädra
efter skogens konung.

ÄLGJAKT
͵EdZ/d/KEDEKZ
För att de nästan 300 000 jägarna,
därav totalt 18481 kvinnliga jägare,
skall få vara med i älgjakten, krävs en
godkänd jägarexamen, licens för sitt
vapen och jaktkort.
TEXT OCH FOTO: EILERT HÄGGLUND

B

jörna älgskötselområde har som
mål, till årets jakt, att fälla 573
älgar. Västbyns Jaktlag, Hemling
ingår i området med Mats Norberg
som jaktledare. Sven Svedberg, Sune
Englund, Jarmo Vuotinen och Mattias
Hägglund. Jaktlaget är lyckligt lottade
med 6 hundar till sitt förfogande.
I Hemling ﬁnns ﬂera jaktlag. En
tisdagsmorgon träffade jag Mats och
Mattias i samspråk innan Mattias
skulle ut för att släppa Jämthunden
Japp och se hans arbetssätt i skogen.
Med hjälp av en "pejl" kan han följa
hundens rörelser och då se om hunden
stöter på någon älg. Japp är en två och
ett halvt årig Jämthund som deltog
på allvar första gången 2016. Mattias
hoppas och tror att Japp skall växa
med uppgiften mer han får vara med.
En trött hund orkar inte arbeta med
en älg i timmar om den inte är tränad,
vilket det kan bli. Därför springer
eller cyklar Mattias ofta med sin hund
långa löprundor både på vägar och i
skogen, under hela året. Nu tar jakten
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väldigt mycket på hundarna, varför
Japp får vila med jämna mellanrum.
En vältränad hund återhämtar sig
fortare än den som tränats under sista
tiden före jakten. Mats äger 4-årige
Jämthunden Eros som ofta byter av
Japp för vila. Även Eros och Mats har
varit ute liksom Mattias och Japp.
När jakten sätter igång har Västbyns jaktlag en grundtilldelning på 2
vuxna + 2 kalvar.
Vi brukar säga att vi har fyra årstider, vinter, vår, sommar och höst. Alla
med sin tjusning. Ett år går fort och
sommaren med den. När sommaren
försvinner mot höst och man har
nästan inte känt av skillnaden mellan
årstiderna på grund av den kyliga
väderleken Ja, då är det älgjaktstid.
Då kan man fråga sig om vi har gått
miste om något.
För älgjägaren ﬁnns det nästan
bara två årstider och det är före och
efter älgjakten. I år känns det som
att det blir före och efter älgslakten.
Varför säger jag så. Jo, det har kommit propåer från skogsbolag om att
älgstammen måste minskas, för att på
så vis försöka minska på de skogsskador som uppstår på grund av älgarnas
betande på skogen. Skador som inte
kan repareras. Fungerar inte avskjutningen kan skogsbolagen tänkas vidta
andra åtgärder.

Ta som exempel skogsägaren som
avverkat den gamla skogen som vuxit
klart på 25 hektar. Planterar ny skog
som börjar växa och vid 10 - 12-årsålder invaderas av hungriga älgar.
Grenar och toppskott bits av i den utsträckning att planteringen ser ut som
en tornado dragit fram mellan de unga
träden. Träden dör ut eller förstörs för
all framtid. Nedlagt arbete och pengar
känns bortkastade och ingen ersättning ﬁnns att få för betesskador.
I det läget känns jakten som bortkastad och kommer för sent. För andra
känns älgjägarna som en efterlängtad
resurs som kan bidra till att förhindra
skador på andra skogsområden.
Fenomenet kan bero på vandringsälgar som rör sig långa sträckor.
Jägarna själva vill skjuta älg men de
vill också själva välja ut och spara de
som bedöms som avelsdjur.
Den här förmiddagen med Japp och
Mattias gick bra. Enligt "pejlen" gjorde
Japp en runda på drygt 12 km ensam
i skogen, med en liten avstickare ner
till Lv 352 för att åter vända tillbaka in
i skogens fantastiska värld. Förhoppningen är att vi slipper björn i området
säger Mattias när han tittar på en
utriven stubbe, så någon garanti ﬁnns
inte.•
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För tio år sedan var jag och min fru Ulla med om
ett sällsamt besök vid vårt hus i Långviksmon.
Det är en riktig vildmarkssaga, fast sann.
TEXT: NILS-ERIK GERHARDSSON

ATT VARA
ÄLGMAMMA ÄR
INTE ALLOM GIVET

I

slutet av maj det året hade vi en riktig
värmebölja på runt +25-26o. En dag
vid 12-tiden gick Ulla runt hörnet på
vårt hus till sydsidan för att lägga sig i
solen en stund. Hon tvärstannade och
hajade till. Där låg mot söderväggen
en rödbrun liten varelse och ﬂämtade i
värmen. Vi konstaterade att det måste
vara en nyfödd älgkalv och likaså att
om den stannade kvar i denna hetta
skulle den snart duka under.
Vad skulle vi nu göra? Vi ringde
efter hjälp och grannarna Bosse
och Birgitta kom. Bosse ringde till
älgfarmaren i Bjurholm och frågade
vad vi skulle göra. Han svarade att vi
skulle bära ut kalven i skogen så skulle
snart mamman komma och hämta
sitt ”barn”. Sagt och gjort. Vi bar den
försiktigt en bit in i skogen och lade
ner den i blåbärsriset. Ingen mamma
älg kom under dagen och hämtade sin
kalv. Den måste ha varit mycket törstig
och hungrig vid det laget. Vid 10-tiden
på kvällen kom Bosse och sonen Oskar
och hans kusin Adam för att se hur det
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gick. I den halvljusa vårkvällen gick
vi bort till kalven. Då reste den sig
och gick mot oss och började ge ifrån
sig ett kvidande läte – den kallade på
mamman förstod vi och nu hade den
tydligen präglats på oss. Den trodde
att vi var hans mammor.
Då beslöt vi att försöka ta med oss
kalven och gå upp på Kammen, så att
mamman lättare skulle hitta den. Vi
gick sakta upp längs stigen och kalven
följde efter oss med stapplande steg på
sina långa spretiga ben. Det gick sakta
och under hela tiden gav den ifrån sig
samma kvidande läte. Då vi kommit
upp satte vi oss på backen och då kom
den underbara lilla skapelsen fram
till mig och började leta spenar i mitt
ansikte. Den började suga på min näsa,
mina läppar och öron och lite varstans,
hela tiden kved den. Men ingen mjölk
hittade den. Det var en mycket märklig
upplevelse som jag aldrig kommer att
glömma. Att plötsligt bli ”förvandlad”
till älgko och mamma får man inte
uppleva varje dag.

Nu förstod vi att vi inte kunde börja
gå tillbaka ned till byn för då skulle
kalven följa efter oss. Så vi ringde
efter en bil som snabbt tog oss ner
och lämnade kalven åt sitt öde. Vi
hoppades att mamman skulle hitta
den snart.
Vi undrade naturligtvis hur det gick
för kalven och jag tror att jag ﬁck svaret i augusti samma år då jag en dag
gick en promenad på Kammen och på
hemvägen närmade mig byn från söder. Då hörde jag plötsligt att det plaskade i den lilla tjärnen på vänster sida.
Jag smög fram och ﬁck se en märklig
syn. En älgko stod ute i vattnet och
hennes kalv stod framför henne och
slog med framklövarna i vattnet så
det small till för varje slag – splasch,
spasch, splasch. Sedan snurrade den
runt ﬂera varv och sprang i land. Efter
en stund gjorde den om samma lek
och ännu en gång till.
När jag smög mig därifrån tänkte
jag: Det där var MIN kalv som jag var
mamma åt för en stund i våras.•
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Rapport f

H

östen är här och nu kan vi på
allvar sätta igång med verksamheten för BLTG Bygdsam.
Viktigt så här i startskedet är såklart
att så många som möjligt stöttar föreningen genom att bli medlemmar. Vi
har skickat ut gruppkorsband till alla
hushåll, mail till företag och föreningar
där ni fått inbjudan till medlemskap,
hoppas ni blir det.
Vi ﬁck redan i våras en rivstart i
skolgruppen då det kommit besked om

att klass 3 i Tresjö skolan skulle ﬂyttas
till Björna samt fritidsbarnen i Långviksmon skulle sändas till Hemling.
Skolan är bland de viktigaste för att
en bygd skall överleva och utvecklas,
därför anser vi att det är viktigt att
Bygdsam engagerar sig i denna fråga.
Bygdsams skolgrupp har haft ﬂera möten med skolledningen, sänt skrivelser
och ordnat namninsamlingar för att
beﬁntlig verksamhet skall få vara kvar
där den är.
Vi har fått positiva reaktioner på
Evenemangskalender som rullar på och
ﬁnns på Bygdsams facebook sida och
facebookgrupp. Sänd era aktiviteter till
oss så kommer de med i kalendern.
Artiklarna i BLTG bladet som du nu
håller i din hand planeras och tas fram
genom Bygdsam. Vi vill gärna ha ﬂera
som sitter med i planeringsgruppen
från hela området för att få ideer om
intressanta artiklar till bladet.

Under hösten kommer det att arrangeras
en hel del saker. Anmäl dig till kontaktpersonerna i grupperna nedan om du är
intresserad att vara med.

- Skrivarkurs, se mer info i Bygdsams
annons
- Föreningsträff med Föreningsbyrån,
Öviks kommun om bidrag, förändringar
mm, prel i oktober
- Bilda Äldreboendegrupp – hur vill vi att
äldreboendet i BLTG skall vara i framtiden
- Företagarträff

KONTAKTPERSONER:
ENTREPRENÖRSGRUPPEN:
Stefan Bylund, 070-5520207
BLTG BLADET:
Agneta Westberg, 070-2667437
ÄLDREBOENDEGRUPPEN:
Erik Nordlander, 070-1308380
SKOLGRUPPEN:
Elisabeth Norberg, 070-2461126
FÖRENINGSGRUPP:
Agneta Westberg. 070-2667437
Kom ihåg, det är vi alla tillsammans
som gör ett framgångsrikt BLTG Bygdsam och en bygd som utvecklas.•
STYRELSEN BLTG BYGDSAM

Spelet om
Örnsköldsvik

presenterar stolt

En teaterföreställning om Örnsköldsviks historia år 1837 – 2017

Spelas den 9/9 - 6/10

på Folkan Teater, Örnsköldsvik
Läs mer och boka dina biljetter på

www.teatersoja.se

eller Höga Kusten Turistservice 0771-26 50 00
För paketresor med Lindströms Buss
inkl. middag på Varvsberget • kontakta Rolf: 070-224 27 41

Lördag 9/9 kl. 15.00 PREMIÄR
Söndag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Onsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Onsdag
Fredag
Söndag
Onsdag
Fredag

10/9
13/9
14/9
15/9
16/9
17/9
20/9
22/9
23/9
24/9
27/9
29/9
1/10
4/10
6/10

kl. 15.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 15.00
UTSÅLT
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 15.00
kl. 15.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 15.00
kl. 19.00
kl. 19.00

Spelet om Örnsköldsvik produceras med stöd av:
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Trollkarlen Peter Varg underhöll gästerna vid borden.

Sven-Erik Forsgren, Ångermanlands Fotbollförbund,
överräcker gåva till Björna IF:s ordförande Ulf Lindgren.

Kvällen avslutades med dans till Thor Görans.

Glenn Nordlund håller tal inför de 200 gästerna.

Thor Hägglund tillsammans med mamma Cornelia Norberg
klipper bandet och därmed inviger vår nya hall.

INVIGNINGEN
AV HALLEN

Lördagen den 26 augusti var det äntligen dags för invigningen av vår nya
ﬁna allaktivitetshall. Det blev en helkväll med rundvandring, god mat,
underhållning, tal, gåvor och dans. En festkväll helt enkelt.

K

vällen började med mingel där de
200 gästerna bjöds på välkomstdrink och tilltugg. Efter det hälsade
Björna IF:s ordförande Ulf Lindgren
alla välkommen. Nästa punkt på
agendan var rundvandring i den nya
hallen. Efter det väntade middag, en
buffé som Millas Mat & Café dukat
upp. Under middagen bjöds gästerna
på lite underhållning vid borden när
trollkarlen Peter Varg gick runt och
trollade för gästerna, ett uppskattat
inslag av en väldigt underhållande och
duktig Peter Varg.
Efter middagen var det dags för tal
och gåvor. Först ut var kommunstyrelsens ordförande Glenn Nordlund som
delade med sig av sina minnen från
Björna och Göte Norberg. Sedan överlämnades gåvor från kommunen till
BLTGBLADET NR4 2017

föreningen, bl a kommunens standar
och innebandyklubbor att använda i
nya hallen. Sedan var det Sven-Erik
Forsgrens tur att för Ångermanlandsoch Svenska Fotbollförbundets räkning
hålla tal och överräcka gåvor.
Sedan var det dags för den ofﬁciella
invigning och klippning av band. Som
representant för den nya generationen
och den framtid som ska använda
hallen så föll äran att klippa bandet
på snart 3-årige Thor Hägglund, vilket
han klarade med bravur och därmed
var hallen invigd.
Nästa punkt på programmet var
underhållning där Peter Varg med sina
trollerikonster och stor portion humor
underhöll publiken. Efter det var dags
för kvällens stora överraskning. För att
hedra den grupp som drivit bygg-

projektet från start till mål hade en
plakett tagits fram för att hedra deras
insatser. Gruppen, som består av Ulf
Lindgren, Leif Wallrud, Marcus Lindqvist och Krister Gidlund (bortrest och
inte med på invigningen), ﬁck ta emot
plaketten och blommor och förärades
en stående ovation. Plaketten kommer
att sättas upp i hallen.
Innan det var dags för dans så
berättade Ulf Lindgren och Leif Wallrud den fantastiska historien om hur
Björna IF kunde få det arv efter Göte
och Lizzie Norberg som blev starten
på hallbygget. Kvällen avslutades med
dans till Thor-Görans. En kväll som
innehöll det mesta och som alla, arrangörer och gäster, var mycket nöjda
med.•
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Ensilering.

Kossor på grönbete.

Ensilering.

BONDEÅRET
s ommar

En av de allra första sommarsysslorna på gården är när vi släpper ut kor
och kvigor på bete. Kvigorna vänjer vi först med ström i en fålla hemma på
gården, och sedan skjutsar vi iväg dem på deras olika beten. Kossorna betar
på markerna runt gården, för de ska ju kunna gå ut
och in i lagår’n och mjölkas.
TEXT OCH FOTO: MARINA EDBERG
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S

å snart ko- och kvigsläppen är
avklarade får vi börja koncentrera
oss på att skörda fodret som våra
kor ska leva det kommande året. Strax
före midsommar börjar vi att ta in förstaskörden. Det gäller att börja skörda
i rätt tid så att det är så bra kvalité
på ensilaget som möjligt och vi får ett
foder som kossorna tycker om att äta
och mår bra av. Det ﬁnns olika sätt att
lagra fodret på, men vi kör in det allra
mesta in en plansilo och det krävs
att vi har bra väder tillräckligt många
dagar i en följd för att det ska lyckas.
Ensilaget packas hårt och täcks sedan
av en plast för att undvika att det kommer in syre som kan få fodret att mögla. Det ensilage som inte ryms i silon
rullar vi ihop till balar. Som ni säkert
sett så är det inte bara vita balar ute
på åkrarna, utan även rosa och blå och
det är inte bara för kul skull, utan det

är ett sätt att stödja forskningen för
bröst- och prostatacancer. Vi får betala
lite mer för denna plast, men då går
överskottet till cancerforskningen.
När förstaskörden är klar måste vi
snabbt ut med gödsel på åkrarna så
att det ska växa bra tills vi ska skörda
nästa gång. Vi brukar normalt ta två
skördar men i andra delar av landet
tar de tre till fyra skördar per år. Även
andraskörden lagrar vi till största
delen i silon och det som inte ryms blir
balar. När allt kofoder tagits hand om
är det dags att skörda grönfodret som
vi matar kvigorna med.
Att få in allt foder i rätt tid och så
snabbt som möjligt kräver mycket folk
och många maskiner. Vi har turen att
kunna samarbeta med en annan gård,
vilket gör det möjligt att nyttja våra
maskiner på bästa sätt, dessutom har
vi duktiga sommarjobbare.

Ja, sommaren handlar allra mest om
att få in tillräckligt med foder till alla
djuren, men betena ska putsas och
man måste med jämna mellanrum gå
runt alla beten och slå ner gräset som
växer under tråden. Annars är risken
att den blir strömlös och då riskerar vi
att djuren rymmer, och att jaga kvigor
runt byn är inte direkt min favoritsysselsättning…•

,,

SOMMAREN HANDLAR
ALLRA MEST OM ATT
FÅ IN TILLRÄCKLIGT
MED FODER TILL
ALLA DJUREN

STUDIEBESÖK, BORTAMATCH ELLER SÄLLSKAPSRESA?
VI HAR LÖSNINGEN FÖR ER!

Telefon 0662-104 15, 070-314 10 58 • info@ulandersbuss.nu • www.ulandersbuss.nu
BLTGBLADET NR4 2017
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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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ALLT UNDER ETT OCH SAMMA TAK!
NÄRARBETSPLATS

Kläder för höst och vinter
och prylar i massor.

50% på GARDINER
och BLOMKRUKOR

ÖPPETTIDER
Tis, ons, fre 11-18 • Lör 10-13
Tors lunchöppet 12-14

KHNP]LJRHUÄUUZ-YPKH
WrWSH[ZP3rUN]PRZTVU

SECOND HAND - LÅNGVIKSMON

Lomvägen 2, Långviksmon.

Drop In – Välkomna!

Tel 0662-300 36, 070-368 89 77

Boka tid:
www.smidig.info
eller 070-244 56 30

www.salongm.se

Dipl. Massageterapeut
Esmee de Vries
Långviksmon

TEL 0662-303 00

'DJHQVUlWW
måndag–fredag 10–13.30

6HQLRUOXQFKNU

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

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

3XENYlOODU
• Catering & matlådor
• Sallad & pajer
• Smörgåstårtor & smörgåsar
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
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HISTORISK TILLBAKABLICK

Byn Aspsele i den norra delen av vår kommun, var som en egen liten
värld liksom många andra småbyar på den tiden. I början av 60-talet
hade vi ju varken bil eller TV och vi gick i skolan på lördagarna och det
gjorde ju att man umgicks med människorna som fanns i byn. Men
mest av allt så kommer man ihåg sommardagarna.
TEXT: ELISABETH ÄMTING-BACKLUND

Att vara barn i den lilla
byn Aspsele på 1960-talet

V

år familj var ett ”ﬂyttande folk”.
Att min pappa studerade och
praktiserat inom skogen på olika
orter och ﬁck jobb på MoDo gjorde att
vi ﬂyttade ofta när jag var barn. Jag
avskydde att ﬂytta. Det betydde att
bryta upp från det invanda och sina
vänner. Fördelen kan man se nu som
vuxen är att jag har många vänner
från olika ställen. Vi kom ﬂyttande
från Gideå Bruk till Aspsele när pappa
hade fått arbete som skogsfaktor.
Vi bodde i gula tegelkåken i norra
delen av byn. Där var det nära till
fotbollsplanen och på senare delen
av 60-talet byggdes faktiskt en liten
lekpark med karusell och gungor.
Senare ﬂyttade vi in i granngården det
som varit inspektor Jonsson gård. Vi
lekte och lekte och det fanns många
barn i samma ålder, både ﬂickor och
pojkar. Min bästa vän var Hillevi
Norberg och vi var tillsammans nästan
jämt. Vi hade stort ansvar för våra
småsyskon och ﬁck ofta ha med dom
på våra äventyr men då lekte vi att
dom var våra barn. Vi hade ett fritt liv
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som barn. Det var nästan aldrig någon
som sa till oss att något var förbjudet.
Vi badade i ”badargrubban”, vi lekte i
skogen och ﬁskade i älven. Nog måste
man påstå att det var en barnvänlig
omgivning vi bodde i. Som jag minns
det så var vi välkomna i alla hus
speciellt hos de äldre. En tant som var
mycket snäll var tant Gena. Vi tyckte
om att höra berättelser från förr och då
gick vi till tant Helma och farbror Otto.
Tant Helma berättade spökhistorier
om vittra och mycket annat spännande. Våra föräldrar tyckte inte om att vi
gick dit men det gjorde vi ändå. De var
väl rädda att vi skulle få mardrömmar
kan jag tro. De här gamla paret hade
inga egna barn och de var glada när vi
hälsade på. Vi ﬁck snällt sitta på kökssoffan så något bus var det inte tal om.
På somrarna ﬁck vi i vara Anita
Johanssons familjs bagarstuga. Vi
hade med oss lite mat, vi bar in vatten
och skötte om våra dockor. Vi ﬁck även
sova över i stugan när vi lekte där.
Lite arbete blev det väl ibland
förutom barnpassning. Det kunde vara

att vi hjälpte de gamla tanterna att ta
upp potatis och plocka bär.
På vintrarna lekte vi ofta bakom vårt
hus för där fanns det en backe ner mot
tjärnen. Då gällde det att få tag på
någon gammal masonitskiva som man
kunde åka på utför backen. Isbana
ﬁck vi på senare delen av 60-talet.
Den hade en låg sarg så vi barn kunde
skotta banan själva.
Frikyrkoförsamlingen i byn var
engagerad i barnverksamheten. Det
fanns söndagsskola och juniorgrupp.
Vi ﬁck lära oss spela gitarr, vi hade
orientering och under ﬂera somrar ﬁck
vi åka på läger till Utvik i Nordingrå.
Simskola hade vi i Badargrubban men
ofta ﬁck vi åka buss till Långviksmon
och gå simskola. På den tiden var det
många som bodde i byn. För några år
sedan berättade Marianne Nyström att
det nu var 7 fastboende i byn.
Ja så minns jag min barndomstid
i Aspsele. Därifrån har jag bara goda
minnen!•
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BYARNA

DÄR MAN TRODDE ATT INGEN
SKULLE KUNNA HA BOTT
De inre delarna av Björna socken bestående av forna
små skogsbyar har i dag i stort sett helt avfolkats.
TEXT: JÖRAN LUNDBERG
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FOTO: AGNETA WESTBERG
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U

nder en rätt lång tidsperiod när
skogsavverkningen bedrevs utan
några maskinella hjälpmedel
fanns det många arbetstillfällen. Då
var man i skogshanteringen beroende
av den lokala arbetskraften vilket
innebar att männen i många små byar
och samhällen kunde försörja sig på
den ort där de bodde. När skogsavverkningen mekaniserades försvann
dessa möjligheter till utkomst i
närområdet utan att några ersättningsjobb skapades. Detta faktum
resulterade i en gigantisk folkomﬂyttning med i stort sett tomma byar och
boställen.

Vid en resa har ”Gubbröran”
tillsammans med inbjudna besökt
ett ﬂertal av de byar som i dag är
övergivna och öde. Boställen som en
gång i tiden var en fast tillﬂyktsort
för många strävsamma människor.
Några av byar som besöktes under
resan var Uddersjö-Angsta-SvartsjönGråberg-Norrtjärn-HäggsjöbäckenNordås-Klubben. En intressant resa
med många berättelser från svunna
tider, men samtidigt lite sorgligt att se
hur våra förfäders slit går till spillo och
i många fall ﬁnns endast grundstenar
kvar som tecken på att här har det
bott folk en gång i tiden.

WFredrik Svedberg, Karl-Artur Karlsson och hans dotter. Karl-Artur hade mycket att berätta om byarna som vi besökte.

WPer Hägglund bjuder hela gänget på lunch ute i det fria.
BLTGBLADET NR4 2017
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Andrum
DET LILLA
BLIR DET
STORA

L

åt barnen komma hit till mig och
hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen,
den som inte tar emot Guds rike som
ett barn kommer aldrig dit in (Mark.
10:14-15)
Det stora möter det lilla.
Gud vill möta oss!
Är det inte fantastiskt
”Som ett barn” står det i texten.
Vad innebär det? att vara som ett
barn? Vi behöver alltså inte vara perfekta, vi behöver inte vara fullärda.
Vi behöver inte ens veta allt. Ett
mer generöst och kärvänligt bemötande har jag svårt att tänka mig.
Vi kan komma till Gud precis som
vi är. Han tar emot oss med kärlek
förståelse och i nåd.
Hur ser det ut i våra liv?
Om vi möts av all den kärleken,
hur ser det ut när vi möter våra
medmänniskor?
Jag vill tro att det är i det lilla
som är det stora sker. Alla kan göra
något litet; Ett leende, en hejande
vink…
En asylsökande berättade för mig
att det som ﬁck honom att känna
sig välkommen och sedd, var att när
han var ute och gick så hejade folk
på honom. Det ﬁck hans självkänsla
att växa och den känslan av att
räknas är en känsla han bär med sig
fortfarande.
Det är det lilla vi alla gör som
tillsammans blir det stora.•

JANNE VIKBERG

Vikarierande Diakoniassistent i Björna
Jan.vikberg@svenskakyrkan.se
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V

ädergudarna var med oss i år
igen och det tackar vi för. Årets
BYA-turnering hade 11st lag
anmälda så detta år blev det inget
gruppspel utan en tabell där vi lottade
matcherna där samtliga lag skulle få
spela 4 matcher vardera som var 1x15
min.
Byalagen som var deltagande detta
år var: Björna, Björnabyn and Company, Gideå BK, Gideå, Hemling/Mörtsjö United, Långsjön, Långviksmon,
Långviksmon 2, Karlsviken, Nyliden
och Uttersjö.
Dagen bara svischade förbi och helt
plötsligt efter många roliga matcher,
ännu ﬂer grillade hamburgare &
otroligt gott kaffe med ﬁka som såldes
i kiosken så var klockan 15.00 och det
var dags för ﬁnalen.
Årets ﬁnallag var Gideå-Karlsviken
där Karlsviken gick segrande ur
med 0-1 efter en väldigt spännande
strafﬂäggning. Stort grattis säger vi
och BYA-skålen skickas vidare till
Karlsviken 2017!
Men dagen var inte slut för det,
utan det var bara att duscha och sedan svida om inför kvällens grillbuffé
och festligheter på Biggevallen. Inför
kvällen hade vi ordnat så att BYAlaget med ﬂest spelare som käkade
grillbuffen ﬁck ett ﬁnt pris. Stort
grattis till Uttersjö säger vi här, som
drog med 14 av 17 spelare från dagen.
Mycket starkt jobbat, vilket belöna-

des med en stor korg med diverse
godsaker! Klockan 21.00 var det dags
för pub och bara myndiga personer
ﬁck vara kvar i festtältet, vi tackar alla
yngre deltagare för dagen men nu blev
det dags för starkare drycker och dans
till SMASH, ett band från Örnsköldsvik
som underhöll oss alla till 01.00. Sedan
var det dags att tacka för oss och för
denna fantastiska dag!
Vi som varit spindlarna i näten är
Julia Gidlund och Emma Söderlind
för BYA-turneringen. Olika uppgifter
delades sedan ut på resterande av
Gideälvens damlag. Vi vill även tacka
alla som ställt upp i kiosken, domarna,
speakern och alla andra som hjälpt till
kring eventet. Samt alla som deltog i
denna fantastiska fotbollsdag – utan
er så hade det inte gått, spelare som
publik.
Tusen tack och vi ses väl igen nästa
år? Andra helgen i juli på Biggevallen!•
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Gideå, Trehörningsjö, Arnäs

vill att:
Kyrkans verksamhet ska vara en mötesplatsför gemenskap i vardag
och fest, sorg och glädje.

Det här jobbar vi för
•
•

En trovärdig folkkyrka öppen för alla.
Arbeta med den lokala församlingen
som utgångspunkt

•

Verksamhet utifrån de lokala förutsätt
ningarna.

•
•

Det ideella engagemanget ska värnas.
Verka för kontinuitet bland kyrkans
personal.

•

Barn och ungas idéer ska få ta plats.

ERPARTIET
VALSEDEL CENT
TIGE
KYRKOFULLMÄK
erg, Arnäs
1. Jonas Strandb
, Gideå
2. Anette Wikman
s
nä
Ar
3. Eva Westin,
hörningsjö
Tre
,
ist
qv
Sjö
4. Birgit
öm
str , Arnäs
5. Marianne Sund
gglund, Gideå
Hä
6. Karl-Gerhard
, Arnäs
7. Iva Strandberg
d, Trehörningsjö
lun
Ed
ne
ian
Viv
8.
sson, Arnäs
erg
mb
9. Inga-Lill Gi
m, Gideå
10. Kristina Åströ
hlin, Arnäs
11. Marinette By
son, Trehörningsjö
rls
Ka
12. Anders
, Arnäs
13. Ulrik Sellgren
d, Gideå
14. Margit Edlun
nsson, Arnäs
ha
Jo
15. Maj-Britt
son, Arnäs
16. Anna-Lill Eriks
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Kandidater Kyrkomötet
6 Barbro Olsson, Husum
18 Hans Wikström, Bredbyn

Kandidater Stift,
från Örnsköldsvik
3 Christer Gelfgren, Själevad
5 Ellinor Källström, Själevad
10 Hans Vikström, Anundsjö
11 Louise Bergkvist, Arnäs

Kyrkovalet
17 september 2017

12 KG Hägglund, Gideå
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Oberoende med
rötterna i hembygden
Nätraälven Skog är en förening med mer än 1000 skogsägare som
medlemmar. Vi är oberoende. Ledstjärnan för oss anställda är att ge
våra medlemmar de bästa råden för sitt skogsägande. Vi har våra
rötter i hembygden och är stolta över det förtroende vi får från våra
medlemmar och andra skogsägare.
Vi hjälper gärna dig med din avverkning och gallring eller köper ditt
leveransvirke.
Din kontaktperson, Norr
Victor Carlson, Köp/Rådgivning, 073-028 73 87

^^^UH[YHHS]LUZL
;MU
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BJÖRNSJÖ MARKNAD
͵dd,/^dKZ/^<dWZ^W<d/s
Björnsjö Marknad, alltid sista helgen
i juli, var i år den 29:e i ordningen.
Inför den här artikeln har jag roat
mig med att läsa protokoll från de
första åren.
TEXT: MÄRTHA HENNINGSSON

D

en 5 maj 1989 bildades Björnsjö Marknadsgrupp med min
mamma Sigrid Persson som
ordförande, jag själv sekreterare och
Björn, min man, justerare.

Vår målsättning var hög,
eller vad sägs om detta:
• göra Björnsjö känt
• locka turister till Björnsjö
• ordna trevligt för bybor och besökare
• stödja och uppmuntra Björnsjö Folkets
Hus förening
• få ﬂer bofasta i Björnsjö
• på sikt få arbetstillfällen till Björnsjö
Första marknaden var det bara 17
utställare och ekonomin gick inte ihop.
Det blev en förlust på 1 944 kronor.
Men Eimer Svensson skaffade en
sponsor i Vuxenskolan, 400 kronor
och från kommunen, kommittén för
bygdeutveckling, ﬁck vi inte mindre
än 5 000 kronor.
Redan vid den första marknaden
engagerade sig ﬂera från byn, scenen
blev tex kusinens ﬂakvagn och ﬂera
ställde ut. Svea Strandberg har sålt
stickat och bakat under alla år. Solveig
och Eimer Svensson sålde kaffe. Därefter har Björnsjö Folkets Hus förening
ansvaret för serveringen.
Marknaden var de första åren
fredag – lördag. Min mamma menade
att på söndag skulle man göra annat,
gå i kyrkan. När hon inte längre fanns,
kom jag på idén att församlingens
söndagsgudstjänst kunde hållas
på marknaden. Det skulle mamma
ha tyckt om. I brist på kyrkklockor
använde jag vår hästklocka för att
ringa in till gudstjänsten, men minns
BLTGBLADET NR4 2017

särskilt det år då Kerstin Kallin i stället
kulade. Det var mäktigt.
För att göra reklam delade vi under
många år ut lappar i brevlådor i byarna runt omkring. På varje anslagstavla satte vi upp anslag. Redan andra
året hade vi ca 30 utställare.
Det var mycket som skulle ordnas före marknaden, bord lånas av
kommunen, hämtas och placeras ut.
Några år slogs gräset ut och räfsades för hand. En stor hässja stod på
marknadsplatsen och påminde oss om
gångna tider. Då var många engagerade.
Varje år har det varit underhållning. De första åren sjöng Fyrklövern,
Sievert Sjölund, Anna Svedberg,
Betty och Rune Mellgren och jag läste
dikter av Birger Norman och Nicke
Sjödin. Olle Norell var ett dragplåster,
då han sjöng och berättade historier.
Ronny Sahlén var populär, Abbe och
Benka kom från Nolatoksrevyn, Erling
Unander var en småbitsk trubadur,
Svartsjö-Erik hade en enmansorkester.
Trollkarlen Zethino trollband barnen.
The Harmony Four, där en av medlemmarna har rötter i Björnsjö hade lärt
känna varandra på musikhögskolan i
Örebro. JM Duo, Michael Linné framträdde med Jeanette Wong. Många
ﬂer har under årens lopp underhållit
oss.
Ett år var det kobingo. Fredrik
Jonsson hade kritat ut ett rutnät på
en åker. Sedan kunde man satsa en
slant på den ruta, där man trodde en
ko, som släpptes in, skulle lämna sin
koblaja.
Kluriga saker, innebar att man
skulle gissa på vad olika gamla saker
använts till, t ex en luffarsäng, trådpåträdare, skavjärn, björnspjut eller
utter.
Barnen har fått rida gratis. Under
några av de tidigare åren invigde
Björn marknaden ridande på en
islandshäst.

ÖA skriver i ett reportage ”att marknaden har blivit en kär tradition med
försäljning, gyckel, sång och poesi i en
salig blandning.” De räknar upp vad
som säljs ”textilslöjd, garner, träsaker,
rotarbeten, akvareller, ulltavlor, gammalt porslin, leksaker, ﬁskeﬂugor, rökt
mat, getost och hemgjorda karameller”.
Många besökare träffade bekanta
och kunde stanna länge för att hinna
prata med alla. Ett besök i gamla
lanthandeln väckte också minnen hos
många.
Under senare år har en rälsbuss gått
från Örnsköldsvik upp till marknaden.
Tyvärr gick den sönder, men är nu
lagad och förhoppningsvis kommer
den att kunna köra nästa år. Den
tillverkades på 1950-talet och ägs av
Örnsköldsviksortens Järnvägsällskap.
Allt arbete med marknaden sköts
numera av olika bybor. De bygger
scenen, sätter upp de gamla banderollerna på magasinsväggen, sätter
ut skyltar, placerar utställare, hälsar
välkommen o s v. Björn och Märtha är
enbart försäljare.
Kvällen mellan de två marknadsdagarna har vi haft fest. Alla är välkomna, utställare och bybor. I år var
stämningen mycket god och skratten
många när vi tävlade i strumpbowling.
Slutligen kan jag konstatera att
några av våra mål från 1989 har uppfyllts, men en del återstår att göra.•
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JÖRANS BLOGG

<KEd<dͳ
ANNONSEN
K
onrad hadde i alle tider bott
hemme hos mamma sin, å hon
hadde skött ömmen bätter än ´n spägris. Att n´Konrad va nalta bortskämt
dä vare inge frågan öm. Men nu hade
mamma dött ifrårnen. Sä han bodde nu
ensammen på torpe sitt i Avliden en
lit´n by söm snart gjorde rätt för namne
sitt. Då kömmen å tänke på nä den
bibelorle söm ä sä hänne: ”Det är icke
gott för mannen att vara allena”. Sä han
tog å skrev ätter e fruntimmer, ja de
vell säg han annonsere. Han sätte in en
annons i Kvällsstunden på nä hän vise:
Kvinna sökes som ä snäll å go. Å söm
ä varn å ärbet, uthålli och medlidsam.
Å söm kan sköten kär på alle sätt å vis,
Förmögenhet och pengar på banken
inget hinder.
Svar till: En som längtar och trånar
De geck nagre vecker å en vacker da
kömme nä e brev.
Svar till en som längtar och trånar.
Jag känner längst innerst i mitt hjärta
att jag är den kvinna som du längtar och
trånar etter, sä öm du vell sä köm ja vä
tåge på söndamaran. Ättersöm breve
kömme på fredan sä vare int na anne än
att lätta kömma.
På söndamaran stog n´Konrad däppå
stasjon å vänte på tåge. Han hadde
sträckt opp säg sä gött han könne. Han
hadde täge på säg härrdaskostymen vä
hängselböxern. Å smärtingskorn söm
va blå i vanliga fall hadd´n klirnt svart´n
skokräm på. Då tåge stärne van föga
fejen oppi syna för han önnerst på hörr
ne dänn fruntimmere skulle ta säg ut å
öm hon skull passe.
Dä va int na mang söm steg båla
tåge n dän söndamaran sä dä va int
nan å ta fel på. N´Albin Ohlsson kömme
hem frårn Landstinge ån Arvid Jonson
kömme hem frårn na ärbet. Men sä vare
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ne storte manhaftitä fruntimmer söm
husauktion å skull försök å lös in en
steg båla tåge, ån Konrad vorte alldeles
imperialsäng söm Kajse skull kön legge
förskräckt. Ärén dännar tänkten? Hörr
ti. Men då han sent omsider kömme
ska nä hänne gå, jäg söm tänkt lägga
hem vän dän sänga sä hade hon redan
te dragspelssänga, hon köm väl dell å
vöre å köft n´stoern dubbelsäng som sto
braka ihop, ja sänga alltså.
ini sängkammarn. Imperialsänga ställd
Han steva i alla fall fram te ne dänn
dam ini saln å högbädde ifall dä skull
fruntimre, böcke säg å sa ”Gudda, de
kömma na främmern.
hänne ä´n Konrad Karlson vä annons´n”.
Förmögenhet och pengar på banken
”Gudda gudda dä hänne ä na Kajse
inget hinder stoge te annonsn. Kajse
Karlson, svarande”. Searn vorte nä töst
va rik söm en krösus, å en del å pärn langen stann. ”Nå, hörr ska nä bli”, sa ninga använde na dell å renovere hos
Kajse, ska vä bli ståenes härn hele dan? n´Konrad. Sä finrt hadde nä allri vära pa
Då först vakne en Konrad opp bårti
år å dag. I en sä stoern männisch vare
domninga. ”Jäg ha märra å trilla bakall
storte hjärte sä den hjärtegoda Kajse
stasjhon, sä vä kan väll ta den”.
skämte bort n´Konrad på alle sätt å vis.
Då na Kajsa sätte säg ti trilla sä
Dä tog förståss n bra langen ti inann
vorte na alldeles sne utta töngen å höll
n´Konrad hadde värnt säg vä å ha na
på vink opp, ja trilla alltså. Men han
Kajse däri sänga. Dä va jussum å legge
smacke i alla fall på märra å for iväg
i skuggan av Kebnekajse berg. Han
fast fjerern for inte na väl å´n den snevänte bara att nan lavin skull bryt lös
belastninga. Då dam kömme hem varn
nan gang. Men sä smårnigöm sä bleven
Konrad likevis va han skulle göra men
varn. Öm man säg rernt känslomässit
han lätt a´Kajse stig bårti trilla och sen
vara Kajse ingen duvunge heller, sän
forn å sela bårla märra. Då han kömme
Konrad feck ställ opp å göra sä gött
bårti stalle sä haddea Kajse redan gått
han könne på alle sätt å vis. Na båna
in å gjort säg hemmastadd. Nå, Konrad
feck dam int för´ Kajse hadde så att
hörr ska du hane? Sjalv skull jäg vell
säge för länge searn passere bäst före
ha en redi frukost sä då blire väl på dä
datum. Men hon ån´Konrad gnöggdes
vise. Då frukostn hadde kömme på borle ihop sä smårnigöm å levde löcklet i alle
vä alle gosaker söm Kajse hadde trolla
sine dager. De hade bleve söm nytt liv
fram sä tyckten Konrad att de va int sä
i Avliden.
tokit.
Tänk van annons kan göra önnerDå kvälln kömme sä bädden åt a´ Kaj- verk.•
se därit dragspelssänga å sjalv lan sig
in i sängkammarna sin. Men dä hadde
int gått nan langen stann då dä hördes
e brak söm bårti vulkanen Etna. Då
hadde dragspelssänga gett vika önner
sä stoern töngd. Sä na Kajse feck försök
å kravel säg bårti nä dän spillrern. Restn
å natta låg a Kajse däri Konrads sänga
ån den stackars kärn feck legg på gölve.
Neste dag varn Konrad pån stärbJÖRAN LUNDBERG
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MIO HÖSTEN 2017

TAKLAMPA

799·

NYHET! SOFFA

3.995·
NYHET!

SNABB
LEVERANS

NYHET!
SOFFBORD

0-5 DAGAR

2.995·

NYHET!
PALL

599·

Senaste nytt från Mio

HÖSTEN 2017

Över 1400 höstnyheter och

NY

174 sidor
MÖBLER OCH
INREDNING
ännu mer på
mio.se

KATALOG!
HAR DU INTE SETT/FÅTT
NYA MIO-KATALOGEN,
KOM IN OCH HÄMTA DEN!

trender att hålla koll på!

Mio Örnsköldsvik E4, avfart mot Själevads kyrka.
Handelsvägen 1, Själevad. 0660-37 65 10. Mån-fre 10-19. Lör 10-15. Sön 11-15. Nationaldagen 11-15.
Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se

www.mio.se

Nya Arteon.

Arteon Business Edition 2,0 TDI 240
BiTurbo DSG 4MOTION GTS R-Line
Utrustad med bland annat:
• Adaptiv farthållare med Front Assist (närområdesövervakning) inkl. City Emergency Brake
(autobroms) och Pedestrian Monitoring (fotgängarigenkänning) • Lane Assist (filhållningsassistent) • Parkeringssensorer fram och bak • LED-strålkastare • Mörktonade rutor från
B-stolpen och bakåt • Keyless Access och stöldskyddslarm • Adaptivt chassi, DCC • Lättmetallfälgar 18“ Sebring • Sportstolar i Alcantara/Vienna läderklädsel med R-Line-logo

Pris från från 409 900 kr.*
Volkswagen Leasing från 3 260 kr.**
Förmånsvärde från 2 529 kr/månad.***
Business Lease från 5 032 kr/månad.****

Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 l/100 km. CO2-utsläpp 152 g/km, miljöklass Euro 6. *Gäller försäljning till juridiska personer och kan ej kombineras med ramavtal eller andra rabatter.**Volkswagen Leasing 36 mån (exkl moms), 20 % särskild leasingavgift, 50 % restvärde, rörlig
ränta baserad på VWFS basränta (sep 2017). Uppläggnings-och administrationsavgift tillkommer. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. ***Indikativt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vi 50 % marginalskatt. För exakt förmånsvärde hänvisas till
Skattverkets hemsida www.skv.se. ****Volkswagen Business Lease - Volkswagen Leasing 36 mån (exkl moms) 1500 mil/år, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sep 2017). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften.
Volkswagen Serviceavtal och Volkswagen Försäkring ingår. Volkswagen Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm, Org.nr:516401-8102. Volkswagen Försäkring är ett samarbete med Volkswagen Finans AB. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens
förutsättningar, etc. kan påverka månadskostnaden. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad.

inkl. försäkring och service.
1RUGHPDQV%LO$%
Kampanjpris från 189 900 k
QJHUPDQODQGVJDWDQ 516.
/'69,.
Vinterhjul
från 249 kr/mån.
ZZZQRUGHPDQVELOVH
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Ania Winek Albertsson.

Håkan Lundkvist.

Rolf Arnström berättar om Anders Persson.

Det har sedan några år blivit tradition att samlas till berättarkvällar på Björna Hembygdsgård.
När sommaren lider mot sitt slut är det mysigt att sätta sig och lyssna till olika personer
som berättar om sitt eller andras liv.
TEXT: GUNNY NÄSLUND

Z ddZ<s >>ZW 
BJÖRNA HEMBYGDSGÅRD

F

örst ut i år var Håkan Lundkvist,
Landsjö, som berättade om sitt
och Eilert Häggkvist, Hemling,
engagemang i ”Lettlands vänner”.
Dom har med idogt arbete gjort livet
lite bättre för en hel del människor.
För hoptiggda pengar och saker och
material har dom kunnat köpa utrustning till både skolor, brandstationer
och polisstationer.
Dom har därför utsetts till hedersmedborgare i Lecava.
Nästa samling var det Lars-Gunnar
Olsson som berättade om sina resor
i gamla Sovjet. Nu senast i Turkmenistan och Uzbekistan. Så lika men så
olika. För oss som inte reser så mycket
är det fantastiskt att kunna ta del av
andra länder på detta sätt.
Den tredje kvällen var Rolf Arnström vår berättare. Han berättade om
sin morfar Anders Persson som föddes
under enkla förhållanden i Berg men
hade mod att planera en Amerikaresa.
Han ﬁck där ta del av en massa olika

arbetsuppgifter och
kom hem med kofferten full med ﬁna
kläder. Han gifte
sig med Evelina och
dom bodde i det hus
som då stod i Movattnet och som nu
är Björna Hembygdsgård.
Den sista kvällen
var det våran präst
Aina Winek Albertsson som var vår beLarsGunnar med en biodlare i Uzbekistan.
rättare. Hon pratade
om kärlek, mellan
länder men också mellan människor.
som samlingslokal. Hennes avslutning
Om sin uppväxt i Warszawa, ﬂytt till
med ”Lacia ch io pianga” var magisk.
Sverige, sin utbildning till kyrkomusiOm någon har en historia att beker i Mellansel och sina teologistudier i rätta om sig själv eller någon annan
Sydafrika. Hon varvade sina berätså hör av er till någon i hembygdstelser med att sjunga. Att via länk på
föreningen. Arvodet är inte stort, ett
Youtube sjunga duett med självaste
paket med hembakat tunnbröd och en
Jussi Björling var stort i den gamla
påse kornmjöl, men att glädja andra är
Björnakojan som vi nu kan använda
också stort.•

GLASBÄRANDE BYGGSYSTEM
aluminium och stål
www.alab.com
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Vi har ett stort sortiment av
jakttillbehör för
jägaren och hunden
bla Stalonljuddämpare
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Asylmottagningen
Bredbygården har öppnat igen som asylboende och
i dagsläget bor 74 personer där. De boende har ﬂyttats
hit från andra asylboenden som har avvecklats.
Verksamhetsansvarig är Fayez Malky som nås på
tel. 073-961 61 64.
Migrationsverket har öppet måndagar 10:00-12:00
i Trehörningsjö och onsdagar 14:00-15:00 i Björna.
Den 5/9 öppnar kontoret i Ö-vik igen och kommer vara
öppet tisdagar mellan 12:00-15:00.
Den 13 september erbjuder kommunen en
halvdagsutbildning inom ”Psykosocialt stöd och
hjälparrollen” för alla volontärer som arbetar med
asylsökande. Kontakta din lokala integrationsstödjare
eller Anette Eikelboom Sällström, Kultur- och

0660-811 74

Själevadsgatan 60 • 89130 Örnsköldsvik

– Läget för asylfrågor i BLTG-området

Fritidsavdelningen, tel 070-301 00 39 för mer information
och anmälan.
Det går återigen för ideella föreningar och trossamfund
att söka bidrag för aktiviteter med vuxna asylsökande
m.ﬂ. Aktiviteterna kallas tidiga insatser och aktiviteter
riktade till män och kvinnor som är asylsökande
eller som har uppehållstillstånd men som bor kvar i
Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på
kommunplacering. I gruppen asylsökande ingår både
de som bor på anläggningsboende och de som bor i
eget boende. Syftet med insatserna är att påskynda
etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden,
som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.
Tidiga insatser kan främja:
• kunskaper i svenska språket

• kunskaper om det svenska samhället
• kunskaper om den svenska arbetsmarknaden
• hälsa
2,48 miljoner ska fördelas till tidiga insatser i
länet. Ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen
i Västernorrlands län, integration.vasternorrland@
lansstyrelsen.se, senast den 30 september 2017.
För mer information, gå in på www.lansstyrelsen.se/
vasternorrland eller kontakta Integrationsutvecklare
Hanna Nyberg, 0611- 34 90 49

Kontaktuppgifter:
Anette Eikelboom Sällström
anette.eikelboom.sallstrom@ornskoldsvik.se,
070-3010039

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

I BYGDEN!
Inger ”Trollmor” Hägglund.

Sommaren är över och det har varit igång en del aktivitet
ute i bygderna. Aktiviteterna har lyst upp och varit ett
trevligt inslag under sommardagarna. En ros till alla
arrangörer som planerat och genomfört trevligheter för
oss ortsbor och för våra besökare.
BLTG BYGDSAM

BLTG Bygdsam är bildad och har varit igång sedan i maj
i år. Det är en ekonomisk förening där BLTG bygdens
företag, föreningar, organisationer och privatpersoner är
viktiga för föreningens aktiviteter och engagemang.
Om du inte är medlem, kontakta Agneta Westberg,
kassör i Bygdsam så får du information om hur
ett medlemskap ser ut.
HANDLA LOKALT

Att värna om vår service ute på landsbygden är viktig för
dess överlevnad. Handlar du i din närbutik? Vid behov av
olika tjänster som ex städning, röjning, snickeri arbeten
kollar du först om tjänsten erbjuds i ditt närområde?
Entreprenörsgruppen i BLTG Bygdsam startar upp en
arbetsgrupp för att driva utvecklingsarbetet om att gynna
lokal handel och lokala produkter.
Vill du vara med?
Kontakta Lena M Strömberg, 0709-22 59 56.

Benjamin Ziegler.

ORTSVANDRING I BJÖRNA

Lillemor Svanlund.

KONSTUTSTÄLLNING
I MEDBORGARHUSET

NU ÄR ALLAKTIVTETSHALLEN I BJÖRNA INVIGD!

Den 26 augusti invigdes den med pompa och ståt
tillsammans med ca inbjudna 250 gäster.

Lena M Strömberg

d&

Stad i B
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Lördag 1 juli i anslutning till Tresjölunkens målområde
på Tresjöskolan, anordnade Medborgarhusföreningen
i Trehörningsjö en konstutställning av regional natur!
Fyra stycken lokala utställare visade en del av sina
verk. En jämn ström av besökare vandrade runt i stora
salen under dagen och uttryckte uppskattning av den
utställda konsten! Utställningen renderade i för några
av konstnärerna sålda verk! Det kan tydligen vara
givande att visa upp sig på en liten ort också. Kul!
De fyra utställarna var: Benjamin Ziegler
Långviksmon, Lillemor Svanlund Umeå/Lemesjö,
Märta Lindqvist Kärrsjö och Inger ”Trollmor”
Hägglund Djuptjärn.

Om du vill ta del av anteckningarna
kontakta Lena M Strömberg, 0709-22 59 56.

B yg

Märta Lindqvist .

Den 30 augusti i år genomfördes en ortsvandring i
Björna. En grupp ortsbor och personer från kommunen
samlades vid COOP och avslutade i församlingshemmet
med att sammanfatta kvällens intryck. Det gjordes anteckningar som kommer att ligga till grund för en handlingsplan. Där kommer det att beskrivas vem som är ansvarig
för respektive åtgärd.

2.0

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

MATS HÄGGLUND
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NAMN: Bengt Rönnkvist
BOR: Gideå
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En av bygdens stora eldsjälar är Bengt Rönnkvist från Gideå.
Bengt är född och uppvuxen på ”odlinga” i Gideå. Vid den närliggande
fotbollsplanen tillbringade han mycket tid som barn. Han berättar hur han där
sprang mellan benen på Gradinarna m ﬂ. Bengt har bott nästan hela sitt liv
i Gideå förutom när han studerade och något av de fem år han arbetade på
Hägglunds. Hans farfar och farmor köpte stället före 1950-talet, hans pappa i
början av 60-talet och nu har Bengt ägt det i drygt 30 år.

FAMILJ: Tre barn i två tidigare
förhållanden, ett barnbarn och
nr 2 på g. Två bonusbarn i det
fjärde samboförhållandet som nu
inletts. Barnen är vuxna och har
egna boenden men trivs hemma
på ”Odlinga” för umgänge och
allehanda sysslor, känns som det
blev mer efter att vi ﬁck ﬁber!
BÄSTA EGENSKAP: Snäll och
energisk.
SÄMSTA EGENSKAP: Lite för
energisk och ”lätt-tänd”.
MOTTO: Våga och du klarar det
mesta.
BÄSTA MED BLTG.BYGDEN:
Miljön och människornas vilja att
göra den ännu trivsammare.
LÄMNAR ÖVER TILL: Göran
Holmgren, Björna

TEXT: ”STRÖM”

B

engt utbildade sig till bilmekaniker 1974 men pga bensinransonering så blev det kris i
branschen och det var svårt att få
jobb. Han gick svetsutbildning och
jobbade med rördragning i Hägglunds
fartygskranar i 5´fem år. Sen blev det
folkhögskola och fritidsledarutbildning. 1983 började Bengt i ett projekt
som social förvaltningen, skolan och
fritidsnämnden hade med att starta
upp föreningsdrivna fritidsgårdar i
BLTG-området. Han berättar att det
sista han gjorde där 1990 var att ﬂytta
fritidsgården i Björna till den redan då
”fallfärdiga” Centrum, då med löfte
om att inom 5´fem år skulle de få nått
liknande Gideågården i Björna. Av de
löftena blev det bara nya skollokaler i
Björna tills de själva gjorde i ordning
Björngården.
Bengt har nu jobbat 27 år åt den
stiftelse som kommunen och Gideå
Bygdegårdsförening bildade för att
driva och utveckla Gideågården.
Han tycker det är ett väldigt roligt
och inspirerande arbete med stora
möjligheter att påverka Gideågårdens
utveckling. Han ser dock att det inte
BLTGBLADET NR4 2017

blivit lättare att kombinera skolverksamhet med civilsamhället då regelverk och lagar gör skolverksamheten
mera sluten.
Jobbet har i mångt och mycket blivit
en fritidssysselsättning för Bengt då
framförallt biograf-verksamheten gett
många roliga minnen och upplevelser.
1982 köpte föreningen bioutrustning
från Långbro sjukhus i Stockholm som
sedan rullat på och uppgraderats. Nu
är det satellit sända live på bio arr.,
som är populärast.
Bengt har alltid var samhällsintresserad och verkat som politiker i byggnadsnämnd och kyrkonämnd. Han
var med och startade upp Bygderådet
Örnsköldsvik som har Hela Sverige ska
leva som riksorganisation. Är nu med
i Länsbygderådet och där medverkat
till att vi i Örnsköldsvik den 18-30 maj
2018 är värdar för landsbygdsriksdag
som genomförs med ca 750 deltagare
från hela Sverige.
I Gideå tycker Bengt att Gideåbygdens ekonomiska förening som driver
butiken och macken är den för orten
viktigaste föreningen idag. Bara det
att byn måste bilda en ekonomisk för-

ening för att kunna ha affär och mack
i byn skriker ju ut: HJÄLP, ANVÄND
OSS FÖR ATT VI SKA FINNAS KVAR
! Maten har aldrig varit så liten del av
kostnaden för vårt uppehälle som nu,
därför tycker Bengt att vi därmed inte
borde behöva ”gå över ån efter vatten”. http://louisekonsumentkoll.se/
matens-prisutveckling-under-50-ar/
Förutom alla byggnader mm på
”odlinga” som kräver underhåll så
blev han för tolv år sedan också ägare
till ”Mossakyrka” (instagram). Den har
slukat de mesta av Bengts fritid, i hans
strävan att få till något vettigt av den
och scoutstugan. ”Lilla villan” blev det
av scoutstugan, garage och två lgh i
kyrkbyggnaden är klar och den tredje
lägenheten är på gång. Bengt skulle
gärna vilja att det blev cafe/bypub
likt Station i Skorped men tror inte att
hans ork räcker till för att genomföra
det. Middagslurarna kommer allt
oftare nu och kroppen börjar så smått
protestera, men han är oerhört tacksam att få vara pigg och kry och kunna
busa med barn och barnbarn.•
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I H

HUGSKOTT

I D

TVÄRA
HAR
PRECIS
BILDATS

K U L

ANSEENDET

A

LIVSFILOSOFI

VANDRANDE
SKALDER

D Å R

SAKEN
DÄR
LÖPARE
WAERN

D

TIDSPERIODEN

E R

LASKA TRYTA
SKINNBITAR
BITA

T A R A N

OXUDDE
0851

FINA
SKILLNADER

M

A V I
BESTRAFFA
NEGATIVA

A G

Y O G A

E G E N H Ä N D I G A

STÄMNING

S I N A

D E K A D E N T A S T E
EMBALLAGEVIKTEN

R A M

R I D D A R N

S P E T S B E R G E N

APOSTLAGÄRNINGARNA

OBEHAGLIGA

A E R O B I C S

G Ö R R Ä T T V A L
F
BENA

Å

I D E

A

GYMPA

AVVISAR
FRÅN
SKOLAN

VEN
HOPPLÖS FÖR 3,14 FÖRA IN TILL
MÅLKROPPSVAKT
MITT

Å L N I N G
RINGLANDE

K

U

T R O L L T
HJÄLPER DIG
BYTA
NAMN

FÖR TURNUMMER
TIPPANDET

NÄTTECKENSTRÄNG
VÄRL- FILMAD
DENS CIRKUSTREDJE Ö ARTIST

Å B E R O P A D

TULLKONVENTION

T I

N Y A N S E R
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Hög tillväxt i välskött skog
Nu är det dags att se över skogsfastigheten efter sommarens tillväxt
Kontakta oss redan idag
• Kontor på många orter.
• Lokal anknytning.
• Välutbildad personal.
• Resurser för all typ av avverkning.
• Fullständig skogsvårdsservice.
www.norra.se

Skogsekonomiska tjänster
Norra Skogsbyrån kan hjälpa dig med din
skogsekonomi. Hör av dig till oss så kan
vi berätta om våra skogsekonomiska
tjänster som kan göra din vardag lättare.
www.norraskogsbyran.se
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VI STÖDJER BLT-BLADET
Helår 1500:-, 1 nr 250:-, 3 nr 750:För annons kontakta Monica Berglund,
0660-29 99 60,
monica.berglund@agrenshuset.se
Ring: 070-2110662
Bo Johansson, Oskar Johansson

Micael Holmström • 070-636 71 79

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

Livsbalans genom
Inredning/Homestyling
Yoga Mindfulness
Livscoaching

telefon 070-543 25 00
www.trakompositprodukter.com

lena@lenamdesign.com

KALLMYRA
MOHAIR
Mohairprodukter från mina Angoragetter
www.gideagarden.se • 0663-400 15

0662-105 33 y 070-265 60
37

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
30

Lissans Frisering
BJÖRNA

0662 - 104 78

072 - 225 57 55

NK TRÄ

TRAKTOR AB

www.nk-tra-traktor.se
BLTGBLADET NR4 2017
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AVDELNING

I GIDEÅGÅRDEN

Kommunens bildningsförvaltning öppnade i höst
en fjärde förskoleavdelning i Gideågården. Det har
inneburit lite omdisponering av de lokaler
kommunen hyr i Gideågården.

N

ärarbetsplatserna har
ﬂyttat ihop
med skolsköterskekontor samt
kost o städpersonalens kontor,
skulle större
behov av ﬂer
närarbetsplatser uppstå ﬁnns
konferensrum och fritidsgårdslokaler dagtid. Den nya
förskoleavdelningen är för 3-4 åringarna och återﬁnns i
f bibliotekets del. närarbetsplatslokalerna, 4-5 åringarna
blir kvar på våning 1 samt 2 småbarnsavdelningar i bottenvåning på den gamla byggnaden.
Hanna Sandström som är rektor för förskolorna i
Gideå samt Björnen och Parken i Örnsköldsvik:
– Hoppas att vi nu skapat förutsättningar och möjlighet att ta emot alla barn som vill och har behov av
barnomsorg i Gideåbygden.
Förskoleläraren Ann Andrén:
– På nya avdelningen går det idag 17 barn som är 3-4
år, vi har fått till en ﬁn lärmiljö i lokalerna men fortfarande väntar vi på en del beställda möbler hit.
– Vi har två olika vilor på avdelningen, en liggvila och
en vakenvila. Barnen på bilden deltar i vakenvilan.

BJÖRNA FÖRSAMLING

Tack
FÖR ATT DU BETALAR KYRKOAVGIFT!

Kyrkoavgiften gör det möjligt
för vår församling att arbeta med:
• Barnverksamhet
• Gudstjänster
• Mötesplatser, t ex Dagträffar och café
• Kör- och musikverksamhet
• Hembesök och samtal
• Dop & vigslar
• Begravningar
• Konﬁrmation

SÖNDAG DEN 17 SEPTEMBER
ÄR DET KYRKOVAL
För att kunna rösta i Kyrkovalet ska du vara
medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år
senast på valdagen.

GIDEÅ TREHÖRNINGSJÖ FÖRSAMLING

VILL DU VARA MED
OCH HJÄLPA TILL?
Vi tror att alla människor behöver ett
sammanhang att få ta del av och bidra till.
Är du intresserad/nyﬁken på att engagera dig?
Du kan göra skillnad!
Inom diakonin; Uppsöka, hjälpa, stödja, möten i grupper tex.

Välkommen som ideell medarbetare!
Vi behöver just nu särskilt hjälp i Trehörningsjö
diakonigrupp.
Tel till diakon Tina A Hilli 0660-37 50 44
eller past exp: 0660-37 50 01
SÖNDAG DEN 17 SEPTEMBER ÄR DET KYRKOVAL
För att kunna rösta i Kyrkovalet ska du vara medlem
i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen.
www.svenskakyrkan/gidea.se
Se också vårt övriga program i
Svenska kyrkans annons varje vecka, Tidningen 7
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NEW ARRIVALS

SVENSKAHEM.SE

Vi ﬁrar att nyheterna är här med exklusiva erbjudanden.

HAPPY 3-SOFFA
fr.

10.615:-

(ord.pris fr. 12.490:-)

s ävvå i å!
för n

N

!

QUADRO SATSBORD

4.995:LAMINO - HALVA PALLEN PÅ KÖPET
fr

12.120:-

(ord.pris fr. 14.110:-)

N

!

SVAI SOFFA

15% RABATT

Gäller till och med den 10/9 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

