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BLTG BLADET

SV
ANENMÄRKET

Miljömärkt trycksak
3041 0010

Samverkan med omgivande samhälle, är våra 
universitets tredje uppgift, jämte forskning och 
utbildning. 

När SPP (Sveriges Privatanställdas Pensions-
kassa) bildades 1917 var det en pionjärverksam-
het, något ingen tidigare försökt sig på. SPP kom 
till genom samverkan mellan arbetstagare och 
arbetsgivare. Ett samarbete som gynnade bägge 
parter.

Arbetsförmedlingen ska enligt uppdrag från 
regeringen samverka med myndigheter, kom-
muner, arbetsmarknadens parter, trygghetsorga-
nisationer och andra som bidrar till att förbättra 
arbetsmarknadens funktionssätt.  Vi samverkar 
på nationell, regional och lokal nivå heter det från 
arbetsförmedlingen. 

Tyvärr, är inte just Arbetsförmedlingens sam-
verkan något att hålla fram. Vi ser här att samver-
kan inte är något nytt modeord. Samverkan har 
troligen förekommit genom hela mänsklighetens 
historia. Men för oss i denna tid ljuder ordet 
nästan som något nytt, som nu genomsyrar våra 
lokala bysamhällen. I denna eminenta tidskrift ser 

vi även ett inslag med samverkan i en av BLTG´s 
byar. Även en glad bild med samverkande hundar. 
Tillsammans är vi starka!

Något annat där samverkan står högt på dag-
ordningen är Bygdsam, med deltagare från byar 
i vårt område. Tveka inte att kontakta era egna 
representanter för frågor som känns angå er/oss. 
Det är bland annat därför Bygdsam finns. 

Trevlig höst!

MATS HÄGGLUND
mhstres@hotmail.com    

 

GLASBÄRANDE BYGGSYSTEM 
aluminium och stål 

www.alab.com 
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hoppets stjärna
star of hope
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R esan med de 31 förväntansfulla 

resenärerna blev inte tröttsam, 

varvat med berättelser från och 

om Lettland. Ett besök på Rundals-

slottet och den årligen återkommande 

hantverksmarknaden i Riga, Balti-

kums största stad med drygt 640 000 

innevånare väntade. 

Håkan Lundqvist, som varit med 

mig på alla hjälpresor köpte också in 

sig på resan.

När färjan anlände Riga beskådade 

vi den fantastiska bron och TV-tornet 

vilka visar upp sig som minnesvärda 

monument när vi närmar oss hamnen. 

Väl i land rattade Rolf bussen sex 

mil söderut till Iecava Boarding 

School för lunch och studiebe-

sök. Vi välkomnandes av 

skolans ledning med 

MED LINDSTRÖMS BUSS  
TILL LETTLAND

För ett år sedan ringde Rolf Lindström mig och undrade om jag kunde hjälpa 
till att planera en resa till Lettland. Eftersom jag, genom Lettlands vänner 
Iecava, gjort 100-talet hjälpresor till Lettland har jag  många olika upplevelser 
i mitt bagage. Frågan kom överraskande och kändes samtidigt spännande och 
intressant, att just jag skulle kunna få vara en del i att ge ett antal svenska 
resenärer en upplevelse de sent kommer att glömma, kändes kittlande.

rektor Aija och Inga Cipena i spetsen. 

Därefter gick vi in i skolans matsal där 

det var uppdukat en trerätters–lunch.

Mätta och belåtna visades de mer och 

mer förvånade besökarna runt på skolan 

för att se hur den rustats upp till att idag 

vara Lettlands bästa Internatskola, från 

att 1993 varit nedläggningshotad. 

Bland annat visades vattenrenings-

anläggningen, som byggts av oss med 

hjälp av hantverkare från Sverige. Den 

levererar minst 15 kubikmeter vatten 

av svensk kvalitet. Så fint att personal 

från skolan tar med sig hem i dunkar 

när arbetsdagen är till ända. Besök 

har även gjorts från andra skolor 

och kommuner i Lettland  för att se 

anläggningen. Även hemkunskaps-

salen, skolans kök och tvättstugan 

begrundades, innan vi lämnade för 

ett oförglömligt besök på polis- och 

brandstationen, där vi möttes av 

Lucija Mucenijese i spetsen.

I programmet ingick ett besök på 

det vackra Rundalsslottet i Barock och 

Rokokostil,  från 1700-talet tillsam-

mans med den duktiga guiden Ira 

Rezais. Slottet, byggdes som sommar-

stuga till Ernst Johan Biron och har 

färdigrenoverats 2016 till ursprungs-

5
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skick. I slottet finns den omtalade 

stora "Guldsalen", med sina vackra 

målningar omramade av bladguld och 

"Vita salen" i vilken en fantastisk sam-

ling mingporslin finns att beskåda.

På väg åter mot Riga beslutades om 

ett besök i Babite och den stora vackra 

Rododendronparken. 

Den bildades 1 Juli 1980 och är den 

största Rododendronparken i hela 

Baltikum som lyder under Lettlands 

Universitet. Den uppfördes av profes-

sor Rihards Kondratovics, vilken avled 

i mars 2017, 80 år gammal.

Internatskolans chaufför Ivars Kraukle 

tog eget initiativ med skolans buss. 

Kör upp sent fredagskväll och parkerar. 

Därefter lägger han sig i bussen och so-

ver. När vi  anländer lördag morgon kör 

han tillbaka till Iecava till förmån för vår 

buss. Därmed har vi en parkering nära 

Hantverksmarknaden i Rigas utkant, dit 

mer än ca 2 500 utställare och 27 000 

besökare kommer under två dagar.

Söndagsförmiddag ägnades till, ett 

besök i de stora Zeppelinerhallarna. 

Saluhallar som tillhör Europas största. 

Hemresan närmade sig och lunchen 

på restaurang Lido blev en upplevelse 

för de som inte tidigare besökt stället.

När resan nu avslutats är jag väldigt 

tacksam för att Rolf och Gudrun 

ställde frågan till mig om att hjälpa 

dem. Deras kunnande när det gäller 

att förbereda allt med mat och fika 

under resan är föredömligt. Som när vi 

stannade för lunch på Hacke Gård och 

fick gå förbi passagerare från tre andra 

bussbolag och sätta oss vid dukade 

bord med servering. Helt fantastiskt.

Att det finns personer som redan nu 

hört av sig till Gudrun för att försäkra 

sig om en plats på nästa Lettlands-

resa, som ännu inte planerats om den 

blir, känns som ett gott betyg för det vi 

31 fick vara med om tillsammans med 

Rolf och Gudrun Lindström.•

TEXT OCH BILD: EILERT HÄGGLUND

BJÖRNA FÖRSAMLINGSHEMBJBJBJÖBJÖJÖJÖÖÖÖBJÖÖÖBJBJÖÖBJBBBBB RRNANANAAAANARRNANRNNARNNN ÖFÖFÖÖFÖFÖFFÖFFÖFFÖÖFÖRSRRSARSARSASASARSARRSSRRSRSS MMMLIMLIMLIMMLIMMLIMLIMLINGNGNGSNGSNGSHHEMEMHHHEMHEMHHEHBBBBBBBBBBBJJJJJJJÖÖÖÖÖÖÖÖÖRRRRRRNNNNNNNNNNAAAAAAAAAA FFFFFFFFFFÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSAASAAAAMMMMMMMMMMMLLLLLLIIIIIINNNNGGGGSSHHHHHHHHHEEEEEMMMMMMMMBJÖÖBJÖBBJBJÖBJÖB RRRRNRRBBBBJJJJJÖÖÖÖRRRRRRN

Torsdag 19/10 kl 19
TRIVSELAFTON 
Björnakören 
”Från Luther till Mello”
Andakt, servering, lotteri

Söndag 29/10 kl 18
MUSIKGUDSTJÄNST
Ania Winek Albertsson
Sara Sjöberg
Gubbröran inbjuder till kaffe
Nomineringsmöte till församlingsråd

Måndag 30/10 kl 13.30-17
AKTIVITETSDAG  
FÖR FÖRSKOLEKLASS-6:AN
Sång, pyssel och uteliv 
Föräldrar och andra är  
välkomna till samlingen kl 16.30
Anmälan senast 26/10 till Sara Sjöberg,  
070-244 32 67

www.svenskakyrkan.se/sjalevad/bjornaforsamling 

Facebook: 
Svenska kyrkan Själevad, Mo och Björna pastorat

GIDEÅ TREHÖRNINGSJÖ FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/gidea 

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

UNDER  
ALLHELGONAHELGEN 
...minns vi på ett särskilt sätt våra döda. 
Vi smyckar deras gravar med blommor och 
tänder ljus som lyser upp i mörkret mellan 
Alla helgons dag och Alla själars dag som 
traditionellt är det den dag man minns och 
hedrar sina döda närstående.

Välkommen till 
minnesgudstjänst 
4/11 Trehörningsjö kyrka kl 18.00  
5/11 Gideå kyrka kl 18.00



E n del i utredningen är att genom 

en praktisk förstudie pröva 

Sliperiet som ett kulturhus för 

unga, för att fördjupa kunskapen om 

ungas behov i ett kulturhus.  Gällande 

avsaknaden av stora scener för teater 

pekade bygderådet på möjligheten 

att använda scenerna i landsbyg-

dens offentliga lokaler/bygdegårdar 

mera. Kanske genom att, det som till 

Livesändningarna med opera i Gideå-

gården, går buss från staden. Egna 

synpunkter kan du lämna på kommu-

nens hemsida.•

http://www.ornskoldsvik.se/ 
upplevaochgora/kultur/ 
kulturhus.4.53bc0201156da0785c2b9d3.html

NYTT  
KULTURHUS  
I STADEN 

Bredd, attraktivitet och tillgänglighet är ord som beskriver visionen om ett kulturhus. Bygderådet tryckte 
också väldigt tydligt om vikten av en dialog med alla parter samt att just tillgängligheten från landsbygden 
är ett stort problem med tanke på bristen av kollektivtrafik i landsbygden.

Inspirationsillustration av ett kulturhus i Örnsköldsvik

Kultur- och fritidsnämnden 
har avsatt 700 000 kr till 
en fördjupad utredning 
och förprojektering om ett 
kulturhus i Örnsköldsvik. 
Jenny Ramkrans och 
Sandra Johansson besökte 
Bygderådet Örnsköldsviks 
styrelsemöte i 
Medborgarhuset Tresjö 
för att få perspektiv 
och synpunkter från 
landsbygden.
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Tyvärr, får man ibland höra de som 

är skeptiska och inte tror att vi skall 

kunna göra någon nytta för bygden.  

Det tror vi är fel – visst kan vi göra 

skillnad.

Som bakgrund kan vi nämna att 

Nolaskogs Företagarförening (NFF), 

är föregångaren och ingår i det som 

nu är BLTG Bygdsam. Kanske märker 

man inte eller glömmer effekter av ett 

intensivt ideellt engagemang i fören-

ingslivet i vårt område. 

För att påminna att vi gör skillnad 
kan nämnas några av de saker 
som NFF har jobbat med i de olika 
arbetsgrupperna.
• Föreningen jobbade aktivt för att bli 
pilotprojekt för fiberutbyggnaden i Ö–viks 
kommun. Lyckades med detta och BLTG 
blev det första området som fick fiber 
på landsbygden i Övik. Skulle vi inte fått 
detta skulle vi med all säkerhet varit utan 
fiber nu.

• BLT Bladet som nu även innehåller 
Gideåområdet startades av NFF´s med-
iegrupp 2012 och genom ideellt arbete 
har det tagits fram ca 500 artiklar om 
bygden. 

• Skolgruppen agerade för ett antal år 
sedan så att barnen på Hemlingsskolan 
inte skulle behöva åka till Björna för att ha 
gymnastik samt förhindrade kallställning 
av en del av skolan. 

• NFF har genomfört ett företagarprojekt 
i BLT området med kartläggning av de ca 

120 aktiva företagen, uppdaterat företags 
och föreningsregister, starta eget kurser, 
inspirationskvällar, tjejkväll för kvinnliga 
företagare, mm.

• 2014 anordnades en politikerdebatt i 
Trehörningsjö där samtliga partier var 
representerade och fick svara på viktiga 
frågor för vår bygd, dags för en till snart 
kanske.

• Hjälpredan, en förteckning över före-
tagare och föreningar för att visa vad vi 
har i vårt område och göra reklam för att 
handla lokalt.

BLTG Bygdsam tar nu vid och de flesta 

arbetsgrupper fortsätter att jobba för 

en positiv framtid och utveckling av 

BLTG bygden - med rätt inställning 

och engagemang kan man göra skill-

nad, alla kan dra sitt strå till stacken 

då blir vi starkare.

Kom ihåg, det är vi alla tillsammans 

som gör ett framgångsrikt BLTG Bygd-

sam och en bygd som utvecklas.•

STYRELSEN BLTG BYGDSAM

Rapport  från

VISST GÖR  
VI SKILLNAD

Mio Örnsköldsvik E4, avfart mot Själevads kyrka.
Handelsvägen 1, Själevad. 0660-37 65 10. Mån-fre 10-19. Lör 10-15. Sön 11-15.
 

DET SPÄNNANDE
ALTERNATIVET!

Välkommen in15%
RABATT

PÅ HELA 

TEMPUR-SERIEN*

*Gäller tom. 30 oktober.
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Oskar Kristjansson och Renee 
Ahlberg är ett par, som efter ett 
år i Långviksmon bara har positiva 
omdömen i överflöd om orten och 
oss som bor här. 

TEXT & FOTO: NILS-ERIK GERHARDSSON

En dag i september sammanträffade 

jag med dem för en intervju. De 

berättar att de senast kom från Kå-

geröd i Skåne och att Oskars hälsa inte 

är den bästa. Han har varit med om 

en allvarlig olycka i en verkstad, då en 

V8-motor med vidhängande växellåda 

föll på och krossade hans vänsterhand 

med över 50 benbrott i handen. Det 

är ett under att han har sina fingrar i 

behåll. De första läkarna som skulle be-

handla hans hand – vilken såg ut som 

en röd fotboll där korta fingerstumpar 

stack upp – sa nämligen till varandra 

att de skulle tvingas amputera fing-

rarna. Men då råkade en specialist på 

handkirurgi passera och blev tillfrågad 

om han ville ta sig an fallet. Det ville 

han och efter en mycket lång operation 

då man sydde ihop mängder av nerver, 

senor och muskler konstaterades att 

alla fingrarna hade känsel. Men man 

kan ändå inte säga att handen fung-

erar särskilt bra.

Skadan har medfört att Oskar fått en 

svår neurologisk sjukdom – ”Komplext 

regionalt smärtsyndrom” (tidigare 

benämnt ”Kausalgi”) – som sakta 

bryter ner kroppen. Hans vänstra sida 

hänger inte riktigt med. Så han har 

sjukpension. 

Jag kunde inte låta bli att fråga hur 

de fått idén att flytta från Skåne hit 

upp till ”kalla Nord”. De berättade då 

att i fjol letade de på Internet efter 

någonstans att bo i Skåne men allt var 

väldigt dyrt. Då sa Oskar, som hade 

legat sjuk till sängs i sex veckor till 

Renee: ”Gå ut på Blocket och ta det 

billigaste du ser”. 

Då hittade hon huset i Lång-

viksmon, ett renoveringsobjekt, med 

mycket låg hyra. Och renovering, det 

är just vad de sysslar mycket med i år. 

Renee föddes i Lund men växte upp 

i Perstorp. Hon har hunnit med mycket 

i livet och haft många olika anställ-

ningar. T.ex. som datalärare inom 

Arbetsförmedlingen, lågstadielärare, 

lokalvårdare, affärsbiträde i livsmed-

elsbutik. Hon har också varit egen 

företagare. 

Efter flytten hit till Långviksmon 

arbetar Renee på Björnaborg som 

vårdbiträde och trivs jättebra. Hon har 

från ett tidigare äktenskap dottern 

Camilla, 23 år gammal. 

Oskar föddes för 50 år sedan i 

Hetllisandur på Island. Han växte upp 

med hästar eftersom familjen hade 

hästuppfödning. Och det handlade om 

ett stort antal hästar som han hade 

tillsammans med sin far och bror. 

Deras hästar var med i en film som 

gjordes 1986 och i den var han själv 

och hans familjemedlemmar statister. 

I filmen red Oskar på en hingst, som ju 

inte är det lättaste. 

Men man kan säga att Oskar var 

familjens ”rebell” och trots sin kärlek 

till hästar beslöt han sig för att flytta 

från Island då han var 20 år och söka 

det stora äventyret. Island hade blivit 

för litet för honom. 

Han tänkte sig egentligen till Ca-

nada men det blev Sverige och i och 

med den flytten slutade han helt och 

hållet med hästar. I Sverige har han 

efter utbildning jobbat med svetsning 

och som mekaniker och kock. Han har 

haft egen restaurang i Malmö i tre år, 

sysslat med bilförsäljning och jobbat 

inom lantbruk i 13 år. Alltså en riktig 

mångsysslare. 

Oskar har sedan ett tidigare förhål-

lande två vuxna söner, Mikael och 

Kristian. Oskar och Renee har tillsam-

mans två pojkar, Tor (10) och Oden 

(11). Familjen trivs så gott med folket 

här och har inte ångrat att de flyttade 

hit. Vi hälsar dem varmt välkomna till 

gemenskapen i byn!•

ISLÄNNING OCH SKÅNSKA HAR 
SLAGIT SIG NER I LÅNGVIKSMON



10 BLTGBLADET NR5 2017

Hos oss kan du:
• Ta ut pengar
• Göra kontoinsättningar
• Sätta in dagskassor
• Lösa in värdeavier
• Betala räkningar

Vardagar:  10-18
Lördag:  10-13

Telefon: 0662-303 15
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MÅN-FRE 10-18    LÖR 10-13
Tel 0662-303 15

 
Utkörning av varor  

varje torsdag 

Seniordagar  
med specialerbjudande  
–  första onsdag varje månad

NÄRARBETSPLATS

ALLT UNDER ETT OCH SAMMA TAK!

Övriga öppettider och arrangemang se 
www.langviksmon.nu

Restaurang Milla´s på facebook

Fullständiga rättigheter

• Catering & matlådor 
• Sallad & pajer
• Smörgåstårtor & smörgåsar

TEL 0662-303 00

måndag–fredag 10–13.30 

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

SECOND HAND - LÅNGVIKSMON 
Tel 0662-300 36, 070-368 89 77

Kläder för höst och vinter
och prylar i massor.

60KR-KASSEN 
vid julmarknaden

ÖPPETTIDER 
Tis, ons, fre 11-18  •  Lör 10-13

Tors lunchöppet 12-14

www.salongm.se

 
 

Lomvägen 2, Långviksmon.

Drop In – Välkomna!

Boka tid:
www.smidig.info

eller 070-244 56 30

Dipl. Massageterapeut 
Esmee de Vries 
Långviksmon

JULMARKNAD I JOLLENHUSET
Lördag 25 november

JUJU ETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTET
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I början av 2017 blev jag verkligen sugen på att åka 
någonstans igen och vad kunde passa bättre än Norden? 
Det hade gått ett år sedan jag var i Australien när denna 

så kallade resehunger som nytt kom upp till ytan. 
TEXT & FOTO: ELIN NORDLUND

FINLAND        och 
NORGE 2017
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et hann gå någon månad 

men till slut insåg jag att 

Finland skulle sitta väldigt 

bra. Visste ni att det bara tar 

en timme att flyga från Stockholm till 

Helsingfors? Efter lite om och men samt 

planering med pojkvännen Gus hittade 

vi en långhelg i mars-schemat och åkte. 

Det må inte ha varit den längta resan 

jag varit på (ärligt talat tror jag att det 

kan vara den kortaste) men det var 

riktigt trevligt. Vi hyrde en skruttig liten 

lägenhet över helgen som inte alls var 

illa så länge man inte är kräsen över 

grusigt golv, badrum utan dusch och 

köksluckor som lossnar och störtar mot 

ens panna (jag fångade den i luften). 

Men vi åkte inte bort över en helg bara 

för att sitta i en lägenhet, vi turistade 

så gott vi kunde i kylan. Vi gick till ett 

aquarium, ett naturhistoriskt museum, 

en botanisk trädgård, vi kollade in fina 

kyrkor, gick på marknad och besökte 

alla Muminaffärer vi kunde hitta. Jag 

frös men jag njöt. Efter den helgen 

kände jag mig resenöjd en stund men 

visste samtidigt att jag inte var klar för 

detta år. 

Fyra månader efter Finland tog vi 

upp tanken om Norge. Gus hade semes-

ter och jag bytte några arbetspass på 

sommarjobbet för att få tid. Ekonomiskt 

tänkande som vi försöker vara bestäm-

de vi oss för att ta kombin och fylla den 

med en madrass, sovsäckar, konserver 

och ett stormkök. Vi hade ingen riktig 

plan med vi visste att vi ville åka mot 

Trondheim (som är mer eller mindre 

samma breddgrad som Örnsköldsvik) 

och så blev det. 

En känsla som jag hatar i vanliga fall 

men som jag ofta uppskattar när jag re-

ser är bristen av kontroll och planering. 

Det är något charmigt med att inte 

veta var man ska parkera bilen för nat-

ten. Första dagen tog vi oss i alla fall 

till utkanten av Trondheims centrum 

där vi övernattade på en parkering. 

Jag sov oroligt den natten då jag av 

någon anledning inte kunde sluta 

tänka på mörka vålnader som när som 

helt skulle kunna skrapa på rutan vid 

mitt ansikte. Allt gick såklart bra och 

efter vi vaknat promenerade vi runt i 

staden innan vi åkte mot Kristiansund 

för att senare bege oss mot Trollsti-

gen. Långt, långt upp och fram och 

tillbaka på vägen tog vi oss och lock för 

öronen fick vi. När vi kände oss nöja 

med Trollstigens utsikt fortsatte vi mot 

söder, ibland Googlade vi fram något 

sevärt och körde mot det. 

Någonstans på vägen mot en fjord 

körde vi fel och hamnade i ett litet sam-

hälle. Vi frågade en kvinna ur lokalbe-

folkningen om vägvisning och alla mina 

tankar om att norska inte är svårt att 

förstå blev som bortblåsta. Tack och lov 

var hon en gullig tant som med hjälp av 

vår karta kunde peka oss i rätt riktning. 

Resan slutade i Oslo där vi tog en 

fika, besökte en souvenirbutik och en 

träkyrka innan vi satte oss i bilen och 

skrev in ”Mattarbodum” i GPS: en. Bara 

en 10 timmars biltur. 

Så med stormkök och bensin kommer 

man långt. På mindre än en vecka fick 

jag se berg, fjordar, tunnlar, vattenfall, 

sjukt söta stugor och ännu mer berg. 

Majoriteten av tiden spenderades i en 

bil och med ett nästan konstant förvå-

nat ansiktsuttryck, för det är något så 

magiskt över landskapen i Norge.•

D en av kontroll och planering

13
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Andrum

"JAG HAR 
INTE TID"
Vi har alla lika mycket tid, men hur 

vi använder vår tid har föränd-

rats. När jag var barn fanns inga 

smartphones eller youtubers. Den 

tid som unga idag lägger framför 

en skärm den spenderade jag på 

cykeln, på stigar i skogen eller 

runt ett pingisbord. Vi satt ofta och 

funderade på livets frågor också, 

på ett berg eller ett hustak kunde 

vi sitta.. Gör ungdomar det idag? 

Gör vi vuxna det? Hur är det med 

din och min tid? Lämnar vi något 

utrymme till att ställa de viktiga 

frågorna? Tänk dig en ungdom 

som lever tills hen är 70 år, en 

snittberäkning säger att denne 

kommer att: 

Sova: 20 år, 3 månader

Se på tv: 10 år, 5 månader

Äta och dricka: 7 år, 6 månader

Stå i kö: 18 månader

Tiden framför mobilen törs vi 

inte tänka på. 

Det är oroväckande att vissa av 

oss kommer att spendera mer tid 

vid rött ljus än prata om viktiga 

saker såsom: Vad händer efter dö-

den? Om Gud finns och bibeln är 

sann, vad innebär det för mitt liv?

Allting har sin tid, livet har sin 

gång.. men plötsligt tar det slut, 

vad gjorde jag av min tid?•

TEXT: HANNA MATTEBO 

Den 4 september träffades ett antal 
föreningar i Trehörningsjö för att 
dryfta olika ämnen och informera 
vad som finns i "pipeline"  
i respektive förening. 

TEXT:  NIKLAS PERSSON & MATS HÄGGLUND
BILD:   MATS HÄGGLUND 

M edborgarhusföreningen 

hälsade alla föreningar till 

kvällens ”Förenings-knytis” 

varmt välkomna. Förenings-knytis 

är tänkt att vara en rolig och trevlig 

sammankomst för kunskapsutbyte, 

informationsdelgivning, samarbeten 

och samverkan mellan Trehörningsjö 

bygdens föreningar i Tre-sjö gamla 

kommun (mjuka gränser) för att stärka 

och utveckla bygden.  

Närvarande föreningar:  Medbor-

garhusföreningen, Trehörningsjö 

PRO, Djuptjärns IK, Trehörningsjö IF, 

Trehörningsjö Fritid, Medeltidsdagen 

och Trehörningsjö Intresseförening. 

Kvällen inleddes med en presenta-

tion av varje förening som varvades 

med tankar, mål och allmän diskussion 

kring varje förenings verksamhet. 

Medborgarhuset berättade att 

de har lokaler för uthyrning i nedre 

plan. Dessa ska upprustades under 

september och det jobbas vidare med 

att försöka få till en godkänd alternativ 

utrymningsväg från översta våningen.

Trehörningsjö PRO jobbar på att 

anlägga en aktivitetsyta med boule–  

och kubbplaner, godkännande beslut 

ang. mark väntas från kommunen under 

hösten. Och redan detta första möte om 

samverkan fick en rivstart. Trehörning-

sjö IF sade sig vara villig att tillsam-

mans med PRO verka för iordningsstäl-

lande av boule– och kubbplanen.

Trehörningsjö Idrottsförening, TIF, 

har även byggnationer på gång, där en 

upprustning av omklädningsrummen 

vid fotbollsplanen står överst på agen-

dan. Tankar och diskussioner kring 

gym och träning kom upp med tanke 

på att Kerstins Uddes gym är stängt  

tills vidare och att vårdcentralens gym 

har begränsade öppettider. Ett ute 

gym i anslutning till fotbollsplanen 

skulle vara ett bra komplement och ett 

lyft för den lokala folkhälsan. 

Trehörningsjö Intresseförening 

informerade om de kommande vind-

kraftsbyggplanerna och vikten av 

att bygden får medel tillbaka från ev. 

vindkraftsetablering, något föreningen 

jobbar med, likaså Trehörningsjö 

Fritid. Intresseföreningen informerade 

även om att de vill se personer från 

fler föreningar och angränsande byar 

i föreningens styrelse från och med 

årsmötet 2018.

Djuptjärns IK, DIK, har fokus på att 

etablera ett område för utomhusakti-

viteter med inriktning kring djur och 

fritid; hästar, hundar samt pulkabacke 

och pondhockeyplan. Platsen för detta 

är Djuptjärnsbackens grusplan. Ett ev. 

förvärv av en byggnad som ska kunna 

tjäna som samlingslokal/omklädnings-

rum kan vara på gång. TIF upplyste 

ang. hundaktiviteter att de lagt ner sin 

hundsektion Hugg och att de kan låta 

DIK överta bla. TIF:s agility redskap.

De församlade föreningarna var 

överens om en fortsättning på träf-

farna och en träff varje kvartal blev 

klubbad. Nästa Förenings-knytis pla-

neras till den 13 november kl.18.30 i

Medborgarhuset. Den lite tidigare-

lagda träffen sker pga. samverkan av 

planering inför julen.•

 

Gófika och trevlig stämning genomsyrade träffen! 

14



BLTGBLADET NR5 2017 15

GULDPARTNERS

 

SILVERPARTNERS

BRONSPARTNERS

Vi vill tacka alla partners och  
sponsorer för ert stöd säsongen 2017!

Vi vill också tacka alla som i stort och  
smått gjort insatser för föreningarna!

ANNONS
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och Martinellarna

HELÉNS
ADMINISTRATION

NORDLANDERS
EKOLOGISKA

TJÄNSTER

LINDGREN KATARINA
PERSSON

NIKLAS

Hallen i Björna blir ett lyf
VI STÖDJER DEN, VA

 

 

ANNONS
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ORÄDD NORDIN
PATILLE
HISS

ft för hela BLTG-området.
AR MED DU OCKSÅ!

 

 

ANNONS



PRISLISTA BYGGPLÅTAR
GULD 100 000 kr
Företagets logotyp/privatpersonens namn 
graverad på guldfärgad aluminiumplåt. 
Storlek: 750x450 mm

SILVER 50 000 kr
Företagets logotyp/privatpersonens namn 
graverad på silverfärgad aluminiumplåt. 
Storlek: 530x320 mm

OBS! Priserna är inkl. allt; reklamskatt (8%), framtagning och montering av skyltar. 

BRONS 25 000 kr
Företagets logotyp/privatpersonens namn 
graverad på bronsfärgad aluminiumplåt. 
Storlek: 407x244 mm

JÄRN STOR  10 000 kr
Företagets/privatpersons namn graverad 
aluminiumplåt. Storlek: 300x180 mm

JÄRN LITEN 5 000 kr
Företagets/privatpersons namn graverad 
aluminiumplåt. Storlek: 206x125 mm

Beställning byggplåtsskylt
 GULD: 100 000 kr  SILVER: 50 000 kr  BRONS: 25 000 kr

 JÄRN STOR: 10 000 kr  JÄRN LITEN: 5 000 kr

 LOGGA PÅ SKYLT (Endast Guld, Silver och Brons)

 NAMN PÅ SKYLT: ...............................................................................................................................

Beställare: .....................................................................................................................................................

Adress: .........................................................................................................................................................

E-post: ............................................................................................   Telefon: .............................................

 Önskar avbetalning (inga extra kostnader tillkommer)        3 mån        6 mån        12 mån

Datum: .............................   Underskrift: ......................................................................................................

Skicka in blanketten till Björna IF, Husumvägen 19, 890 50 Björna eller maila till info@bjorna.eu

ANNONS
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Barnverksamhet är bland det 
viktigaste vi har i Svenska kyrkan. 
Visionen är en öppen gemenskap 
med möjlighet att växa i tro på Jesus 
Kristus. Ledarna strävar efter att se 
varje människa och skapa trygga 
grupper. Vi vill förmedla känslan av 
att alla hör ihop, alla är lika mycket 
värda. Vi är pusselbitar i någonting 
stort.

I Björna församling har barngrupperna 
just dragit igång. Barntimmarna vänder 
sig till 4-5åringar. Lek och pyssel varvas 
med bibelberättelser. Miniorer (F-2:an) 
och Juniorer (3-6:an) träffas en eftermid-
dag i veckan. Vi fikar, har samling och sen 
tar någon rolig aktivitet vid. 

Vi firar regelbundet gudstjänst med liten 
och stor, där barnen ofta får möjlighet att 
själva medverka. 27 september drar Ba-

bysång för de allra minsta barnen igång. 
En stund med sång och rytmik tillsam-
mans med förälder. 

Även i år går konfirmanderna i Bltg-
området tillsammans. Det är en glädje att 
få följa dessa ungdomar och samtala om 
livet och tron. Vi använder oss av Frälsar-
kransen, där varje pärla har en betydelse 
och blir temat för träffarna.•

TEXT: SARA SJÖBERG

PUSSELBITAR

Svedje Idrottsförening bildades 
1954. Klubbstugan invigdes1986. 
Den ligger i Västergidsjö mellan 
Gideå och Björna, den väg som går 
på norra sidan om Gissjön.
 

Här hittar du en grusbelagd fotbolls-
plan, grillplats och liten lekplats för 
barnen, generösa parkeringsytor, 
samlingslokal med tillhörande kök och 
diskrum samt träningsrum. 

Några av aktiviteterna i klubbstugan 
är Qi Gong, cykelkvällar, sommarträff 
med olika tävlingar, lucia på luciada-
gen som byns barn tränat samt bakat 
och julpysslat inför, fettisdag är det 
skidspår upplyst av mar schaller och 
servering i klubbstugan av semlor. 
Används även för studiecirklar.  

Nuvarande ordförande för föreningen 
är Mattias Sällström, Västergidsjö.•    
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Hur många deltagare är det? 
– Cirka 700 personer beräknas delta 

varav cirka 50 är internationella gäs-

ter. De flesta deltagarna kommer från 

de  5000 utvecklingsgrupper som finns 

runt om i landet. I övrigt kommer det 

företrädare från kommuner, länsstyrel-

ser och andra myndigheter. 

Vad är syftet?
– Den första landsbygdsriksdagen 

arrangerades 1989 och var ett sätt att 

lyfta landsbygdens frågor för politiker 

och beslutsfattare. Det blev en mötes-

plats där landsbygdens företrädare 

kunde visa på landsbygdens betydelse 

i ett nationellt perspektiv. Under årens 

lopp har landsbygdsriksdagen kunnat 

ta upp olika aktuella frågor som är 

betydelsefulla för att Hela Sverige ska 

leva. De resultaten har sedan kunnat 

användas till att påverka de politiker 

och tjänstemän som berörts av resp. 

fråga.

Varför är det i Västernorrland?
– Vi i vår länsorganisation sökte 

tillsammans med Örnsköldsviks 

kommun arrangörskapet redan 2014 

men förlorade till Gotland. En förnyad 

ansökan upprättades i början av 2016 

och vid den förra landsbygdsriksda-

gen blev vi utvald i konkurrens med 

Stockholm/ Uppsala, Jönköping och 

Skaraborg. Vi har aldrig haft den och 

vi är fast beslutna att detta ska bli den 

bästa någonsin. 

Vad innebär det för länsbygderådet? 
– Vårt ansvar under riksdagen är 

framförallt fredagens inspirationsre-

sor där vi kommer att visa alla goda 

exempel på lokalt engagemang som 

gjort skillnad i alla sju kommuner i 

länet. När vi följt upp de insatser som 

gjorts vet vi det kommer att bli en 

oförglömlig dag för de besökare som 

åker runt och blir guidade på olika 

platser i länet.

– Vi planerar för 20 bussresor i 

länet där några kommer att starta från 

Sundsvall, medan de flesta startar och 

slutar vid Fjällräven arena. Två eller 

tre bussar kommer att besöka BLTG-

området, i början av nov. skall vi ha 

klart med alla presentationer för att 

börja marknadsföra resorna.  Förutom 

hjälp från Bygderådet Örnsköldsvik så 

hoppas vi att alla fantastiska eldsjälar 

och entreprenörer vill dela med sig 

av sina kunskaper och erfarenheter 

till deltagarna. Ta gärna kontakt med 

Bengt Rönnqvist på Gideågården om 

ni vill vara med och veta mer.•

 

Bygderådet Örnsköldsvik planerar landsbygdsriksdag vid styrelsemöte 
i Trehörningsjö 25/9.

Lena Lindström Kommunen, Hacke Länsbygderådet, Sirpa Matkala Bygderådet 
Örnsköldsvik träffar Vivianne Olsson Vuxenskolan för att prata guide och värd-
skaps utbildning inför LBRD-18.

Lene a La Linddstrströmö KomKo munu en,e , HaHackecke Läänsbsbygdygderåerådetdet, S, Sirpirpa Ma Matkatkalaala Byygdegderådrådetet 
Ö k ld k ff V Ol V k l f d h d

Bygygderde ådeådet Öt Örnsskölkö dsvdsvik k plap anernerar ar lanlandsbdsbygygdsriik dksdag vidvid ststyreyrelselsemötmöte e 

 
Vi träffar länsbygderådets 

ordf. Hans-Erik ”Hacke” 
Näslund och tar tempen inför 
värdskapet och planeringen 

för detta stora evenemang på 
Fjällräven arena med fokus på 

landsbygdsutveckling.
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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
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Lördag 25/11 
kl 10–15

JOLLEN
Långviksmon

JULMARKNAD
Varmt

välkomna!

HUSET FYLLT MED KNALLAR!
Ankaret har 60-kronorskassen och lotteri. 

Lanthandeln har extraerbjudanden.  
Millas serverar julgröt med skinkmacka och fika.  

Huset bjuder på glögg. 

FISKDAMM KL 11-13
LUCIATÅG

TOMTEN KOMMER KL 14:00
ÖPPETHUS PÅ GYMMET & SFI

Ett 20-tal dansare i olika åldrar, ung 
som gammal, fick under tre timmar 
prova på att dansa bugg. Dom som 
redan kunde fick lite extra träning till 
härlig medryckande musik.

En fantastisk trevlig dag där det svet-
tades, skrattades o i pausen bjöds det 
på fika.

Målet är att träffas två gånger till innan 
jul med ledare från Rockringen. Det som 
är så bra är att man inte behöver ha 
några förkunskaper och inte heller vara 
med på alla gångerna. Man kommer 
när man har möjlighet samt att ålder 
inte har någon som helst betydelse. Ett 
mycket bra motionsalternativ.

Söndagen den 17 september 
arrangerades på Bygdegården 
i Leding en Prova på Bugg-kurs 
med ledarna Julia ochFredrik 
från Rockringen i samarbete 
med Bygdegårdsföreningen och 
Folkuniversitetet.

TEXT: ANN-SOFIE MOLANDER

BUGGKURS I LEDING
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F estlig gröt gjordes på mjölk och 

en smörhåla. En klick smör fick 

smälta ner i mitten av gröten. Till 

vardags gjorde man en enklare gröt 

på vatten.

Uttryck som "att hålla sig på sin 

kant" och "hamna i smöret" kommer 

från den urgamla traditionen att äta 

gröten med sked ur en gemensam 

skål.

Min pappa var född på Slirsvedjan i 

Kärrsjö, han hade den här traditionen 

med sig in i vårt hem. Hans morfar, 

Sven August Larsson, var född vid Ud-

dersjö, hans pappa hette "Kungsman" 

(Båtsmansnamn).

Vi malde vårat korn på en kvarn i 

Svedje. Mjölet förvarades i en säck 

i en binge i mjölboa. Detta gjordes 

och användes i hushållet ända in på 

80-talet.

Mina barn minns då det skulle ätas 

kornmjölsgröt hos mormor och morfar 

i Hemling.

Gröten hälldes upp i en karott, 

ställdes mitt på bordet. Djuptallrik och 

sked åt var och en, sirap i en kopp, 

och mjölk i tallriken. Man doppade 

skeden i mjölken, mjölken rann av och 

man tog lite sirap, sedan gröt och sist 

mjölk. Det var en tävlan om vem som 

kom till mitten först. Om det blev gröt 

över så ställdes den bort, till nästa 

gång, då hade det blivit skinn på grö-

ten, man vände på gröten och åt den 

med varm mjölk. Sedan om det blev 

något kvar då kunde man steka upp 

gröten och äta den med linbära.

KORNMJÖL

  

BYARS  
ÖKNAMN
TEXT: ANDERS NORDSTRÖM

I folklivet socknar emellan på auk-
tioner och marknader, vid träffar på 
tinget och regementsmöten m.m. 
retades folk med hånfulla tillrop. 
Ibland med slagsmål till följd.

Språkforskaren Lars Erik Edlund, upp-
växt i Trehörningsjö gav år 1984 ut 
boken ”Nordsvenska ortsboöknamn”, 
geografiskt ordnade på 244 sidor. 
Därifrån har nedanstående öknamn 
hämtats.

• Gideå-gettren

• Nätra-killinga

• Trehörningsjö-bocka

• Arnäs-tjyva

• Skorpeds-knösa

• Anundsjö-mesa

• Grundsunda-skörva

• Själa-kalva

• Sidensjö-pesa

• Björna-onga

                               

EN HISTORIA I ÄMNET:
I en skola undervisade läraren om 
sockenvapen och dylikt. Han sa´ att 
i Ångermanlands landskapsvapen 
fanns 3 fiskar. Vet ni, frågade han, 
vilka fiskar det är? En elev svarade: 
”Surströmmingar”.

OM BJÖRNA:
Stavning och uttal förr:

På Gustav Vasas tid 1535: Bijörnaa, 
Mouattne, Hijmbelöm, Ledijen, 
Bodom

Förr var kornet vårt vanligaste sädesslag, gröt var en av de 
viktigaste basfödorna i det svenska bondesamhället.
Sedan vikingatiden har sannolikt gröten spelat en viktig roll. 
Kornmjölet var basen i tunnbrödbak, palt och kolbullar. 
Kornmjölet maldes och man siktade bort skalen.

TEXT: MONICA NYSTRÖM
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RECEPT 
KORNMJÖLSGRÖT
1 liter vatten
Ca 3 dl kornmjöl
1,5 tsk salt

1. Koka upp vatten och salt.
2. Vispa ner mjölet, lite i taget.
3. Rör om så att det inte blir klumpar.
4. Låt koka i ca 10-12 minuter.

KORNMJÖLSPALT/SKEPALT
1 kg vinterpotatis
4 dl kornmjöl
2 dl vetemjöl
1,5 tsk salt

1. Koka upp vatten och salt i en större 
gryta.
2. Skala och riv potatisen, blanda ihop 
med mjöl och salt och gör en nästan 
stabbig smet.
3. Doppa en matsked i vatten, skopa 
upp en lagom palt och släpp ner i det 
kokande vattnet. Ej stormkoka.
4. Då palten börjar flyta upp är de näs-
tan färdig, koka en liten stund till, men 
ej för länge för då kokar de sönder.
5. Serveras med stekt stekt fläsk, ling-
onsylt, smör eller sirap.
Smaklig måltid!
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JÖRANS BLOGG

GADDSKRAPAREN.
M in blogg den här gången tänker 

jag ägna några rader åt mina 

gamla tuggorgan. Tänderna har 

en ofantligt viktig uppgift för kroppen 

genom att bereda vår föda för vidare för-

ädling medelst andra organ. Dag efter 

dag genom hela livet fortsätter de sin 

malande uppgift. Den att tugga sig ige-

nom berg av födoämnen. Jag har räknat 

ut att jag, vid min höga ålder, är inne på 

mitt tredje långtradarlass mat som de 

envetet malt sönder. Oavsett vad som 

kommit i deras väg har de troget tagit 

sig an sitt livsuppehållande arbete. Och 

inte nog med det. De är också en del av 

vårt utseende. Vid varje leende skall de 

pråla i sin fulla glans.

Eftersom jag har förmånen att ha 

större delen av mina gaddar kvar har 

jag bestämt mig för att i möjligaste mån 

uppehålla en någorlunda god tandsta-

tus. Jag minns från min ungdom en 

äldre man som bara hade två tänder 

kvar, en i över och en i underkäken. Vi 

kallade honom för ”symaskinen”. I dom 

två ”nålarna” var det till och med hål 

för över och undertråden. Vi tyckte att 

han hade ett lite urholkat leende. För att 

infria ambitionen att hålla garnityret i 

någorlunda gott skick besöker jag regel-

bundet folktandvården. Därvid har jag 

erfarit att nästan de enda de är bra på 

det är att ta betalt. Med ett undantag: 

Tandhygienisten! Det är en överambiti-

ös liten tjej som varannan månad härjar 

vilt i kraniets öppning. Avslutningsvis 

vill jag i någon mån beskriva hur det 

kan gå till vid ett sådant tillfälle.

I dag var det att åter dags att ta sig 

en tur till ”Gaddskraparen”. Trots mina 

frenetiska ansträngningar att hålla 

garnityret fritt från diverse föroreningar 

var det ändå alldeles ”plackat”. Den lilla 

bruttan gaddade sig samman och här-

jade vilt med mina stackars tuggorgan. 

Med diverse hemska vapen borrade 

hon sig djupt ner i det ålderdomliga 

kraniet. Jag är absolut säker på att om 

detta påträffas vid någon utgrävning en 

gång i framtiden kommer man att hitta 

spår efter hennes ohyggliga framfart. En 

verksamhet som förhoppningsvis skall 

förhindra att gaddarna förlorar sin fasta 

förankring.

Under den hiskeliga hanteringen 

ställde hon med jämna mellanrum den 

erbarmligt fåniga frågan: Går de bra? 

Med gapet fullt av diverse salivsugar 

och andra onyttiga saker svarar man 

aaa, fast man egentligen skulle svarat 

äää.  Eftersom som hon uppfattade mitt 

bräkande som ett positivt svar triggade 

det henne till än värre verksamhet 

bland mina tillspillogivna molarer. När 

man äntligen hoppades att behandling-

en hade nått vägs ände tog hon åter nya 

tag med diverse pinoredskap. Vad jag 

kan förstå skall behandlingen leda till 

att garnityret ännu en tid kan fortsätta 

sitt malande. En uppgift de tillfredsstäl-

lande uppehållit under en hiskeligt lång 

tid. Men som en skräckinjagande ande 

väntar hon i bakgrunden för att åter ta 

ett skrapatag med mina försvarslösa 

tuggorgan.

Som plåster på såren blev det inte 
så dyrt idag eftersom jag på grund 
av min höga ålder får ”rotavdrag”.
Jag kände mig stenrik i gapet. Kaxig 
och stolt jag var.
Men mot en enveten brutta hadee 
jag inget försvar.
För att bortskrapa stenar och plack 
ingen möda hon spar.
Ty i det försvarslösa gapet hon rotar 
sliter och drar.
Det kändes som många eoner innan 
hon äntligt var klar.
Och efter det väldiga skrapet fanns 
där alls ingenting kvar.•

JÖRAN LUNDBERG

Begravning 0660-131 07     Storgatan 32 B (Pingstkyrkans fd. second hand)     Familjejuridik 0660-843 00

Vi vill med omtanke och engagemang
 hjälpa dig i frågor som rör begravning
 och familjejuridik, mitt i livet och

 efter dödsfall.
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Asylmottagningen – Läget för asylfrågor i BLTG-området

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

Vill du också engagera dig?  
Kontakta varje orts integrationsstödjare:
Janne Vikberg, Björna, Tel: 070-2770468

Anette Nordlund, Långviksmon, Tel: 070-8164934

Helen Andersson, Trehörningsjö, Tel: 070-535 78 24

Kerstin Asplund, Gideå, Tel: 070-583 36 58

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

I BLTG-området pågår en fantastisk verksamhet 
för att stötta och lära känna asylsökande som 
bor på orten. Aktiviteterna ordnas av frivilliga; 
privatpersoner, föreningar, trossamfund 
med flera. Örnsköldsviks kommun stöttar 
aktiviteterna för asylsökande och de är till 
för alla, vare sig man är asylsökande eller har 
bott länge på sin ort. Meningen är att man ska 
umgås tillsammans.

Här pågår aktiviteter såsom:
• Svenskundervisning 
• Caféverksamhet 
• Babysång 
• Lekverksamhet för barn 
• Sygrupp
• Vävgrupp 
• Bakning 
• Utflykter 
• Samhällsinformation
• Idrotts-och hälsoaktiviteter 
• Fadderverksamhet

 0660-811 74        Själevadsgatan 60 • 89130 Örnsköldsvik

NNNNNNNNU ÄVEN VAPENHANDLARLICENSNU ÄNU ÄNU ÄNU ÄNU ÄNU ÄNU ÄU VENVENVENVENVENVENVEN VAPEVAPEVAPEVAPEVAPEVAPEVAP NHANNHANNHANNHANNHANNHANNHANDLARDLARDLARDLARDLARDLARDLAD LICELICELICELICELICELICEC NSNSNSNSNSNSNSSÄÄÄÄ

Vi har ett stort sortiment av  
jakttillbehör för  

jägaren och hunden  
bla Stalonljuddämpare

NUMMER

27
nov

KAMPANJPRIS 

5.990:-

TA DIN SKOG PÅ ALLVAR. 
DET GÖR VI.

Erbjudandet gäller t.o.m 2017-12-31. 
Med reservation för tryckfel.

stihl.se

MOTORSÅG MS 201 C-M
Perfekt motorsåg för gallring m.m.
Effekt 2,4 hk, vikt 3,9 kg, kedja 3/8” 1,3 44
• M-Tronic
• Bränslesnål

• 
• 
• 

RÖJSÅG FS 460 C-EM K 
En proffssåg för tuffa tag i skogen.
Effekt 3,0 hk, vikt 8,5 kg, sågklinga 
225/20. 

Låga vibrationer 
Enkel att starta
Smidig

KAMPANJPRIS 

7.990:-
ORD. PRIS 9.390:-

ORD. PRIS 7.390:-

B. Westmans Skogsvård, Bredbyn
Tel: 0661-108 36       Mobil: 070-572 39 46
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Vad händer om det blir för stora klyftor i samhäll- 
et, stora skillnader mellan dem som tjänar mycket 
och dem som har väldigt lite? Helt kort kan man 
konstatera att alla förlorar, för både de som har  
och de som inte har mår sämre.

Vad kan vi göra för att fler ska få chansen att komma 
in på arbetsmarknaden? En lösning som sprider sig 
nu är sociala företag. Det innebär att det ska finnas 
behov på marknaden och att vinsten i företaget inte 
tas ut utan istället återinvesteras i verksamheten. De 
skapar nytta både för enskilda människor och för 
samhället. 
De som startar sociala företag har ofta ett starkt en-
gagemang för någon grupp som har särskilda behov 
på arbetsmarknaden och samtidigt ser möjligheterna 
att arbeta på ett annat sätt och genom en ekonomisk 
affärsverksamhet skapa nya arbetstillfällen.  
I Örnsköldsvik finns t ex IVK – Individuell Växtkraft som 
drivs av IOGT. 
Bygd och stad i balans arbetar nu med att se vilka 
behov och vilken vilja som finns för att fler ska komma 
in i samhället, kunna få jobb eller till att börja med en 
praktikplats. Alla vinner på att minska utanförskapet. 
Vi kartlägger vad som redan finns och går att bygga 
vidare på, vilka som är intresserade av att vara med 
och göra skillnad.

Låter det intressant? Har du idéer?  
Kontakta Lena M Strömberg så bollar vi vidare!
Entreprenörsgruppen i BLTG Bygdsam hade möte den 
18 september. Det diskuterades en hel del under kväll-
en. Det kom upp en önskan om att det skulle finnas 
mer resurser för att hjälpa företagarna i bygden med 
affärsutvecklingsfrågor.

Du som företagare, tycker du det är lätt att hitta 
den information du behöver veta för att utveckla 
ditt företag? Återkoppla gärna!

Lena M Strömberg 

Vadd hände m det t blibl radd hähähändendendender or or om dm dm dm detetet bblibliVad händer om det blirVad händer om det blir f

på gång
I BYGDEN!

  B
yg

d & Stad i Balans

2.0

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

Ta chansen och nominera

”Årets Bygdebo 2017”
Någon som har gjort en betydande 
insats för sin bygd under 2017.
Vi söker den personen som har gjort en stor insats för 
Örnsköldsviks landsbygd under 2017. Det kan vara insatser 

Välkommen med din nominering!
Mvh
Bygderådets styrelse

NÄR: 16 november TID: Kl 18:00
VAR: Allaktivitetshallen, Björna
ANMÄLAN: Senast 14 november till:
Lena M Strömberg, 070-922 59 56  
eller lena@lenamdesign.se

  

16
november

Örnsköldsviks kommun i samverkan  
med BLTG Bygdsam inbjuder till

FÖRETAGARTRÄFF
Ta del av vad som är på gång, med fokus på landsbygden 
och Örnsköldsviks kommuns arbete för att skapa goda 
förutsättningar för företagande. Ur programmet:

• Digitalisering
• Drop in i bygderna
• Näringslivsnytt 

 

www.ornskoldsvik.se

Vi bjuder på fika
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BOKA ANNONS  
SENAST 6 NOVEMBER

Ring eller mejla vår nya annonssäljare Tomas Grundström,  
0660-29 99 60, tomas.grundstrom@agrenshuset.se

 

STAFETTPINNEN

Göran är född och uppvuxen i Torsbacken.
1974 flyttade han till Björna och har bott där sedan dess. 
På 80-talet bildande han familj med hustrun Anita.

TEXT: ”STRÖM”

NAMN: Göran Holmgren.
BOR: Björna.
FAMILJ: Gift med Anita, tre barn 
och fem barnbarn. Är lyckligt lot-
tad att alla barnen med familjer 
bor i Ö-viksområdet.
BÄSTA EGENSKAP: Omtänk-
sam och vill alla väl.
SÄMSTA EGENSKAP: Har svårt 
att acceptera orättvisor.
MOTTO: ¨En för alla, alla för en¨ 
(från De Tre Musketörerna).
BÄSTA MED BLT BYGDEN: Den 
starka viljan att sträva framåt 
och förändra/påverka
LÄMNAR ÖVER TILL:  Mats 
Svedberg.

STUDIEBESÖK, BORTAMATCH ELLER SÄLLSKAPSRESA?

VI HAR LÖSNINGEN FÖR ER!

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

27

E EERR SSÄÄÄÄLLLLLLSSSSKKKKAAAAPPPPPSSSSSRRRREEEESSSSAAAA????

G örans passion har alltid varit att 

engagera sig i föreningslivet.

– Att kunna påverka är en stor 

drivkraft, tycker Göran.

Efter avslutad skolgång på yrkes-

skolan (verkstadsmekaniker) har hans 

arbetsgivare varit Tekniska Kontoret 

på Örnsköldsviks kommun sedan maj 

1971 fram till 2008.  Därefter bildades 

MIVA och där befinner han sig nu som 

vattenverksmaskinist. Kommer att 

vara så i minst tre år till vilket gör 49 

år hos samma arbetsgivare! Och får 

han räkna sina två år som sommarjob-

bare vid Björna kommun passerar han 

50 år under kommunens flagg.

För ett antal år sedan övertog famil-

jen Görans föräldrahem i Torsbacken. 

Där finner han lugn och ro och hämtar 

energi. Det är ett underbart ställe att 

träffas och umgås med barnens famil-

jer och vänner.

Fotbollen har varit hans stora 

intresse i en oherrans många år. Både 

som spelare, domare och ledare. När 

han sedan fick tre söner som hävdat 

sig väldigt bra inom sporten har han 

dragits med i den vinden också. Göran 

ser fram emot att följa sina barnbarn 

som redan nu har börjat med fotboll.

– När man varit aktiv och följt 

sporten på nära håll i många år så är 

det många tankar som dyker upp….

Förr när det fanns föreningar med gott 

om ledare och spelare hade vi dåliga 

fotbollsplaner och omklädningsrum.

– Idag har vi fina anläggningar, men 

då är det brist på både spelare, ledare 

och domare. Märkligt.•
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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

Bränsleförbrukning blandad körning (NEDC): 1,7 l/100 km. Elförbrukning, blandad körning (NEDC): 12,4 kWh/100 km). CO₂-utsläpp, blandad körning (NEDC): 38 g/km. Räckvidd upp till 50 km enligt körcykel i testmiljö. Den 
faktiska räckvidden påverkas av ett flertal faktorer så som körsätt, körförhållanden, uppvärmnings/kylbehov etc. *Indikativt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50% marginalskatt. För exakt förmånsvärde 
hänvisas till Skatteverkets hemsida www.skv.se. **Volkswagen Företagsleasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (nov 2016). Uppläggnings- och admi-
nistrationsavgift tillkommer. Miljöklass Euro 6. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad. 

Laddbar tystnad i alla storlekar 
För att vi är Volkswagen

FÖRMÅNSVÄRDE
FRÅN

KRONOR*

1120

FÖRETAGSLEASING
FRÅN

KRONOR**

2410

Passat Sportscombi GTE från 427 900 kr. 
Utrustad med bland annat:
• Adaptiv farthållare med autobromsfunktion • Aluminiumklädda pedaler • App-Connect (MirrorLink och Apple CarPlay) 
• Bluetooth handsfree •  Climatronic 3-zons klimatanläggning • ErgoComfort förarstol i läder  Nappa/ Alcantara 
• LED-strålkastare och LED-varselljus med C-signatur•  Radio Composition Media med 6,5" pekskärm i färg  

1RUGHPDQV�%LO�$%�
�QJHUPDQODQGVJDWDQ�����516./'69,.��������������
ZZZ�QRUGHPDQVELO�VH���
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BJÖRNA
0662 - 104 78

Lissans Frisering

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

072 - 225 57 55

KALLMYRA 
MOHAIR

Mohairprodukter från mina Angoragetter

www.infoom.se/kallmyramohair 
0662-30362 070-6440105www.gideagarden.se • 0663-400 15

Micael Holmström • 070-636 71 79

070-522 88 16    0662-220 48

Livsbalans genom

 Inredning/Homestyling  

Yoga Mindfulness

Livscoaching

lena@lenamdesign.com

Bilisten
HEMLING

Tel: 0662-310 35, 310 85

NK TRÄ     TRAKTOR AB

www.nk-tra-traktor.se

BOKFÖRING 
DEKLARATIONER 
BOUPPTECKNINGAR
Strandbergs Konsultbyrå AB
Getingstabodum 149 • 890 50 Björna
070 635 55 24 • strandberg40@telia.com

WestbergsMaskinRep.se
070-515 02 94

Grävare Skoter Uthyrning
Webbshop: www.shop.westbergsmaskinrep.se

www.westbergsmaskinrep.se
info@westbergsmaskinrep.se

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

Skogsaverkning-Schaktarbeten-Transport

Tel: 070-648 78 32

telefon 070-543 25 00
www.trakompositprodukter.com

Klas
Strandberg,
076 - 799 65 74

0662-51 21 40   www.pmiab.se

Lindströms Bussresor 
Långviksmon 

Rolf 070-224 27 41  Gudrun 070-665 46 39
www.lindstromsbuss.se

Ring: 070-2110662 
Bo Johansson, Oskar Johansson

0662-105 33  070-265 60 37

Helår 1500:-, 1 nr 250:-, 3 nr 750:-
För annons kontakta Tomas Grundström, 
0660-29 99 60,   
tomas.grundstrom@agrenshuset.se
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A tt åter vara hänvisad till en 

skolas slöjdsal med begränsade 

möjligheter både vad gäller 

syverktyg, sybehör och maskiner var 

föga lockande. Dessutom att bedriva 

sömnadskurs genom ett studieförbund 

innebär att vara hänvisad till ett fåtal 

specifika sömnadsalternativ. Deltaga-

ren kanske istället vill prova på olika 

sömnadsprojekt än enbart mönster-

konstruktion eller sy kläder, vilket är 

de vanligaste. 

Jag utvecklade vidare min tanke 

och frågade intresserade vad de hade 

för önskemål. Men den nuvarande var 

lokalen inte fysiskt tillräckligt stor och 

funktionell. Jag letade och frågade 

runt i byn om möjliga lokaler för min 

ateljéverksamhet. Det visade sig att 

Handelsbankens lokal skulle komma 

att bli ledig då banken beslutat att 

stänga ned sin verksamhet i Trehör-

ningsjö. Då öppnade sig en möjlig-

het att överta lokalen i februari i år. 

Förutom för min egen produktion blev 

det äntligen möjligt att starta upp en 

kursverksamhet också. 

En landsbygdsanpassad sömnads-

kurs. Vad innebär det? Jo, du får ta 

med din egen symaskin eller så får du 

använda mina maskiner om du inte 

har egen maskin. Du får lära känna din 

maskin, prova sy fler sömmar, rengöra 

och serva så du kan skapa fler sypro-

jekt och ha glädje av din maskin en 

längre tid. Du får också helt välja ditt 

eget sömnadsprojekt t ex ändra ett 

befintligt klädmönster, sy kläder, laga 

kläder, sy inredning och klä om enk-

lare möbler eller efter andra önskemål. 

Allt i din egen takt och förmåga. 

Även om jag har bättre anpassad 

lokal idag kan jag endast ta emot max 

sex kursdeltagare/gång, så efter första 

kursstarten i våras var det fler som var 

intresserad av att gå en kurs. Därför 

denna höst blev det istället kurs två 

dagar/vecka. Tisdagar och torsdagar 

mellan kl 18:15-20:45. Oftast blir mina 

deltagare kvar längre än så på kvällar-

na när de är inne i sitt skapande, vilket 

bara är roligt. Och vi behöver inte åka 

hela vägen till stan för mycket prat och 

skratt och fika med hembakat.• 

Tycker du själv att det låter spännande 
och skulle vilja vara med vid nästa kurs-
start som blir i februari 2018, då kan du 
höra av dig direkt till mig för en intres-
seanmälan. Mobil 070 317 54 37, via mail 
info@kristinekullegard.se eller skicka ett 
meddelande via Facebook/Instagram, sök 
på Kristinekulle Gård eller via hemsidan 
www.kristinekullegard.se

Miljövänliga hälsningar 
MARIA VIGSTRÖM/KRISTINEKULLE GÅRD

LANDSBYGDSANPASSAD  
SÖMNADSKURS I TREHÖRNINGSJÖ

När jag tidigare hade min ateljé i gamla landsfiskalens hus på 
Nordsjövägen i Trehörningsjö, fick jag ofta förfrågan om jag inte kunde 
ha sykurs. Och innan vi flyttade upp hit till Norrland hade jag sykurser för 
TBV i Stockholm/Huddinge i både mönsterkonstruktion och sömnad. 

 
 Tala om vad som händer i din by! – Se till att synas under evenemangsrutan

Kontakta Tomas Grundström, 0660-29 99 60, tomas.grundstrom@agrenshuset.se.  
Priset är endast 40:-/rad  och pengarna bidrar till en fortsatt utgivning av BLT-bladet.



SOV GOTT
Just nu fokuserar vi på god sömn. Missa inte våra fina erbjudanden på sängar, sängbord, 

bäddsoffor, våningssängar, byråar, täcke, kuddar och mycket mer. Välkommen in!

S V E N S K A H E M . S E

ANNA BÄDDSOFFA

12.980:- (ord.pris 15.970:-)

Underbädd på köpet. Spara 2.990:-!
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