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Köp hem!

Vi kör hem dina varor!
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VVI ÄR OMBUD FÖR

UTKÖRNING EN GÅNG I VECKAN, VÄLKOMMEN MED DIN BESTÄLLNING!

SOLRTIOLLSFRÖ
FÅGLARNA

0662-310 06
ÖPPETTIDER MÅNDAG-FREDAG 10–18 • LÖRDAG 10–13

karminkom.se • Foto: Jonna Jinton
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www.scaskog.com
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REFLEKTION
:h>dZ/d/KE
Traditioner förändras med tiden som allt det
andra. Gamla traditioner lever kvar kanske längre
när det gäller julen, men vissa försvinner ändå
i glömska. Delvis beroende på att det gamla
bondesamhällets självhushållning ersatts med
välfyllda butikshyllor vilket underlättar gamla
tiders matlagning i dagens hem.
Jag tänker visa på en traditionell julrätt som
inte är så vanlig numera, delvis därför man med
rätta inte kan kalla den för en ”fast food”
Det jag tänker på är fatost. I vår släkt på min
mors sida ﬁnns ett gammalt recept som min
mamma ﬁck från sin mamma som ﬁck det från
sin mamma och vidare tillbaks i historiens dunkel,
troligen minst tvåhundra år gammalt. Traditionen
förs vidare av min yngre bror Urban och han har
även lärt en av sina ﬂickor, Felicia, föra denna tradition obruten vidare. Av satsens storlek förstår
man hur stora familjesamlingar som var norm i
gamla tider. Fatosten är inte en måltid i sig utan
ett tillbehör bland andra på julbordet.
MATS HÄGGLUND

/^DZdD

4 l sötmjölk, en hel kanel, några kardemumma.
Kokas på svag värme på spisen tills mjölken gulnat
ca. 2,5 tim. och nerkokad till ca. halva mängden!
Låt svalna.
Hälles i smorda fat, 2 – 3 ägg vispas ner. 1 mask
sirap och 2 – 3 msk ostlöpe iblandas.
Låt stå en stund.
Gräddas på galler i botten på ugnen i 160 – 175
grader tills den är brungul.
Tag prov med en sked.

mhstres@hotmail.com
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Miljömärkt trycksak
3041 0010

BOKA ANNONS SENAST 15 JANUARI • 0660-29 99 60, tomas.grundstrom@agrenshuset.se

GLASBÄRANDE BYGGSYSTEM
aluminium och stål
www.alab.com
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FOTVÅRD
070-2413899
0662-41016

0706125311 y bjornabilomotor@outlook.com

Lissans Frisering
BJÖRNA

Skogsaverkning-Schaktarbeten-Transport

Tel: 070-648 78 32

0662 - 104 78

God Jul
och Gott

.
Nytt ar

ALLA KUNDER OCH LÄSARE ÖNSKAR

Stenfalksvägen 2, 890 51 Långviksmon

Sedan 1944

BJÖRNA FÖRSAMLING
langsjon@telia.com • gardenilangsjon.se
0662-210 82 / 070-699 10 82

Ring: 070-2110662
Bo Johansson, Oskar Johansson
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Klas
Strandberg,
076 - 799 65 74

langsjon@telia.com • gardenilangsjon.se
0662-210 82 / 070-699 10 82
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eftersom Nolaskogs företagarförening har lagts ner och verksamheten nu ingår i Bygdsam
Bygdsam.
TEXT/BILD: ”STRÖM”
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H

östens träff var i den nybyggda
Björnahallen, en imponerande
byggnad som nu kan börja
användas.
Kvällen inleddes med information av Martin Kjell från IT bolaget
ATEA som gav oss inblick och tips
gällande digitalisering samt den nya
dataskyddsförordningen som ersätter
personuppgiftslagen och kommer att
gälla från våren 2018.
Därefter var det dags för två lokala
företag att informera om sin resa gällande digitalisering. Först ut var Maria
Vigström med sitt företag Kristinekullegård. Hon har webförsäljning av
sina barnkläder via sin hemsida och
berättar att närvaron på Instagram och
Facebook har ökat hennes webförsäljning. Just idag är hon också igång
med sin blogg.
Nästa lokala företagare var Fredrik
Ulander med sitt företag Freddes
Graﬁska produkter och tjänster.
Han berättar om hur han nu hjälper
Hoppets Stjärna med bland annat att
digitalisera informationen till sina faddergivare.
Efter gott ﬁka och diskussioner
kring borden så fortsatte träffen med
BLTGBLADET NR6 2017

Guidad tur i hallen.

Leif Wallrud, Marcus Lindkvist och Ulf Lindgren
berättar om Björnahallen.

En imponerande hall med många möjligheter.

information av Fredrik Holmgren,
chef för kommunens näringslivsavdelning. Han berättade vad som var
på gång på Näringslivs avdelningen,
bland annat om företagslotsen, Drop
In företagscoaching för nya företag,
företagsbesök, Digilots, Frukoststudion, showroom och kommande stora
evenemang under 2018.

Mötet avslutades med att Ulf Lindgren, Leif Wallrud och Marcus Lindkvist berättade om den nya hallen.
De tog oss sedan med på en guidad
tur runt i huset, ett fantastiskt projekt
som kommer att bli en stor tillgång för
hela BLTG bygden. En stor eloge till
eldsjälarna i projektet.•
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Ankaret etablerades under enkla förhållanden år 1999 i den f.d. postlokalen.
Tänk, att under åren som gått sedan dess har det skickats ut nästan två
miljoner kronor till olika behjärtansvärda ändamål via trovärdiga organisationer.
TEXT OCH FOTO: NILS–ERIK GERHARDSSON
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econd Hand-affären har blivit en
institution i bygden, en naturlig mötesplats för alla typer av
människor. Och ändå ﬁnns det män
och kvinnor i vår bygd som aldrig varit
till Ankaret.
Vi vill utmana dig att besöka vår
butik (som ägs och drivs av Missionsförsamlingen) och ﬁnna ut vilket stort
och spännande sortiment som där
ﬁnns. Det strömmar in varor av alla
sorter regelbundet.
Arbetet med att packa upp saker
och kläder och placera ut dem på ett
tilltalande sätt i butiken vilar på för få
personer för närvarande. Det behövs
ﬂera frivilliga personer som kan göra
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punktinsatser eller hjälpa till mera
regelbundet.
Jag frågade Ulla, som är ansvarig
för butiken, hur hon känner det inför
framtiden och får svaret att hon är
bekymrad över att hitta den som ska
ersätta henne till sommaren då hon
går i pension.
Du som läser detta och känner att
du vill göra en insats för människor
som är i nöd och samtidigt göra det i
en mycket intressant miljö och bland
andra glada volontärer, då kan du ta
kontakt med Ankaret och dela dina
tankar.
Den som brukar meka och ﬁxa saker
där hemma och plötsligt inser att

en viktig liten sak fattas i projektet,
borde först tänka på att göra en visit
på Ankaret innan man kör fem mil till
sta’n för inköp.
Sedan är det ju en avsevärd skillnad
mellan priserna. Man kan verkligen
hitta fynd!! För den som bygger hus
eller renoverar har vi t.ex. i lager nya
gardinstänger i olika längder och
modeller till bra priser.
Låt oss hjälpas åt att kunna fortsätta och utveckla ”allas vår” second
hand-butik, som både är ett trevligt
utﬂyktsmål och en källa till att hitta
billiga varor och göra fynd.•

BLTGBLADET NR6 2017

HJÄLP ROMERNAS BARN!
Fadder
jakten
2017

ANNONS
xxx
1 000 nya faddrar
f dd
innan arets slut!
o

VI KAN INTE FÅ TIGGERIET BLAND VUXNA ROMER ATT FÖRSVINNA,
MEN VI KAN SE TILL ATT DERAS BARN ALDRIG BEHÖVER TIGGA.
Det är den resan vi har påbörjat i fem rumänska samhällen – men hela satsningen är
beroende av faddrar för att leva vidare. Barnen är i desperat behov av någon som du.
Som romafadder ser du till att våra resurscenter i varje by kan fortsätta erbjuda mat, läxhjälp,
extraundervisning, hälsokontroller, husrenovering och familjestöd med dusch- och tvättmöjligheter.
Du ger barnen chans att bryta en ond cirkel och få ett bättre liv än sina föräldrar.
Du kanske inte känner dig mäktig,
men du har makten att förändra ett barns liv.
Det barnet behöver dig nu!

Besök www.starofhope.se för att bli fadder!

hoppets stjärna
star of hope

BLTG BLADET NR6 2017
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Hitta värdet i din skog
TILLSAMMANS MED VÅRA EXPERTER

Tomas Sjölund
070-642 42 34
tomas.sjolund@holmenskog.com 

Richard Sahlén
070-332 14 50
richard.sahlen@holmenskog.com

www.holmen.com
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I Östansjö och Remmarn långt tillbaka, kanske inte någon minns
HUR det började eller NÄR det började, men det fanns en kvinna
i Remmarn som var upphovet till denna Jultradition, eller om hon
hade föregångare, det är svårt att få reda på idag.
TEXT: MONICA NYSTRÖM
M

H

emma hos denna kvinna skulle
bybornas julklappar lämnas av
de familjer som ville ha hjälp av
Tomtar att dela ut julklappar på julafton. I början fraktades julklapparna
med häst och släde och tomtar som
knackade på i husen. Tomtarna var för
det mesta ynglingar, en och annan tös
ﬁck också agera tomte med mask. Det
tog tid att åka runt i byarna och ibland
kördes det även till byn, Lövlund.
Min gamla tomte berättar att julen
1968 körde han sin Opel Kapitän -59
med ett gäng tomtar runt i byarna
Östansjö och Remmarn. De klädde
sig i tomtedräkterna hos n´Axel ut på
Konsum. Julklapparna som delades
ut då var på respektive gård i farstun
eller uppe på trapphuset.
Tomtarna ramlade in med orden
”God Jul” och klapparna delades ut
till var och en. Det var inte lätt att veta
namnen som var skrivet på paketen
till respektive barnbarn i familjerna
som var hemma för att ﬁra jul. När
tomtarna var klara med uppdraget
så fanns betalning och förtäring att
hämta inne i köket. Någon tomte hade

bundit en tratt runt halsen om en liten
”knapp” erbjöds.
Efter julklappsutdelningen var bilen
full med karameller och frukt. Tomtarna delade på det mesta men det var
mycket över.
En julafton hände detta. En gammal
gubbe i byn som bodde ensam, hade
inga julklappar, satt ensam i sin stuga
med stängd dörr. Då kom någon på
tanken att knacka på hos honom och
lämna över denna påse med frukt som
en julgåva från tomtarna. Till saken
hör att alla tomtar hade upplevt att
han inte var snäll, då småtomtarna

körde omkring med mopeder och
störde TV´n. Många gånger knöt han
näven och ropade ordsalvor efter dom.
Nu stod dom på trappen med en påse
full med frukt och karameller, några
funderade på hur ska det gå. Dörren
öppnades och gubben ropade:
”Gå härifrån, jag har inga julklappar”.
Tomtarna räckte då fram påsen och
sa: ”God Jul”.
Gubben sa med gråt i halsen, ”Jag
brukar inte få något”.
Efter detta blev han mycket snällare
mot småtomtarna.
Julklappsutdelningen fortsatte
genom åren med skotrar, häst och
släde kom tillbaka en period och sista
perioden var tomtarna bilburna igen.
Tomtedräkterna kom på villovägar
efter att konsum lagt ner, men några
tomtar fortsatte traditionen in på
2000-talet, då i enstaka gårdar.
Min gamle tomte minns när han
som barn, långt in på julaftons natten
låg och lekte med julklappar på salsgolvet med en tomte som blev kvar.•

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

Jan

Linda

Jörgen

Jenny

Begravning 0660-131 07, 0661-441 85

BLTGBLADET NR6 2017

BREDBYNS BEGRAVNINGSBYRÅ

Storgatan 32 B (Pingstkyrkans fd. second hand)

Stefan

Tage

Inger

Filip

Familjejuridik 0660-843 00
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På hösten kör slutspurten igång innan ”vintervilan”.
Kornet ska tröskas och markerna förberedas inför nästa års växtodling.
TEXT OCH FOTO: MARINA EDBERG

I

år blev det lite jobbigare än vanligt
eftersom vädret inte riktigt ville samarbeta med oss. Allt regnande gjorde
markerna så mjuka att det var på
gränsen att det bar för tröskan vi lejt
in, men vi hade tur och kunde tröska
så gott som allt korn vi hade sått, utan
allt för stora körskador på marken.

,,

DET ÄR EN INTENSIV PERIOD
NÄR ALL GÖDSEL SKA KÖRAS
UT PÅ MARKEN INNAN DEN
PLÖJS OCH DET ÄR EN LITEN
KAPPLÖPNING MED KYLAN.
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Vi torkar inte kornet utan vi använder en metod som kallas krossensilering. Det innebär att säden körs
igenom en kross där den dessutom
blandas med ett ensileringsmedel som
ska göra att fodret inte möglar, utan
ska hålla en bra hygien och bli gott
och näringsrikt foder till våra kossor.
Vi förvarar det krossade kornet i den
gamla plansilon och ﬁck till och med
göra en ”korv” för att rymma allt, dvs
kornet packades in i en lång plasttub
som förvaras direkt på marken.
Det blev dryga dagar för att hinna
medan vädret var på vår sida, men
tack vare god hjälp av anställda och
kollegor, samt bra arbetsbelysning blev

vi klara i grevens tid, fyra dagar efter vi
tröskat färdigt kom första snön…
När allt foder är inne under tak börjar det stora jobbet med att förbereda
inför nästa växtodlingssäsong.
Vi försöker att bryta våra vallar vart
tredje, fjärde år ungefär för att hålla en
bra kvalitet på dem och vi plöjer cirka
25 procent av vår mark varje år.
Det är en intensiv period när all
gödsel ska köras ut på marken innan
den plöjs och det är en liten kapplöpning med kylan. Det rör sig om tunga
transporter som man inte vill vara
ute på vägarna med när halkan sätter
in och man måste hinna plöja innan
marken fryser.
BLTGBLADET NR6 2017

på gång

I BYGDEN!
Aldrig har världen varit så fylld av idéer som idag
– de surrar som bin i mediabruset och det ﬁnns ett
sug efter idéer. De tre begreppen Idé, kreativitet och
innovation är livsviktiga för organisationers överlevnad och oftast möjliga att bearbeta på liknande sätt
oberoende av vilken bransch man verkar i.
Vi ska här reda ut vad begreppen idé, kreativitet
och innovation står för.
Idé? - Idéer kan betyda en mängd olika saker; mål,
åsikt, tanke, mental bild, koncept, plan o s v. Idéer är
grunden till framtida välstånd men samtidiga omöjliga
att värdera i sitt initiala tillstånd, vilket kan resultera i att
det inte får sin rättmätiga uppmärksamhet.
Kreativitet? - Ordet kommer från det latinska ordet
creos som betyder ”att skapa och bringa till existens”.
Alla människor föds med förmågan att vara kreativa,
men inte alla tränar eller får möjligheten att utnyttja sin
kreativitet. En kreativ process leder till att idéer skapas
och är människan främsta förmåga.
Innovation? - Idag har ordet blivit samhällets modeuttryck. Innovation deﬁnieras som ett organiserat,
strukturerat och kreativt arbete som i slutändan förverkligas och når mätbara resultat. Innovation handlar om
kreativitet, strategi, implementering och lönsamhet.
Idéprocess? – Idéer startar med ett behov där man
fastställer projektets grund och ramar för slutresultatet.
Processen övergår till idé generering där man tar till
metoder och tekniker för att skapa en mängd idéer med
så olika infallsvinklar som möjligt. När endast ett fåtal
idéer ﬁnns kvar är det dags att gå från idé till koncept =
konkretisering. När koncepten gått igenom olika utvärderingar och fördjupningar framträder resultaten.

Hur kan vi i BLTG ta tillvara och uppmuntra idéer och
kreativitet som ﬁnns i bygden? Hållbart entreprenörskap är viktigt för vår bygds överlevnad.

B yg

Lena M Strömberg
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Har du en idé, kontakta gärna mig, så hjälper jag dig
i den mån jag kan.

a la

Andra höstsysslor är att ta hem alla
kvigor som varit ute på bete under
sommaren och stalla in dem i nyskurade stallar, sedan ska stängslen runt
våra beten plockas ned, maskinerna
som inte används under vintern ska
rengöras och ställas bort och kossorna
ska ha ”pedikyr” igen.
Ja, det är en hel del man ska hinna
med förutom det dagliga arbetet även
under hösten.
Stressnivån kan nog vara väl så hög
bitvis, men höstens färger och en och
annan vansinnigt söt kalv gör underverk, även för den mest stressade…•

2.0

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

KOM OCH FYNDA
bland El & Teknik, Gardinstänger
ΘƟůůďĞŚƂƌ͕>ĞŬƐĂŬĞƌ͕
Kläder & Skor m.m.

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

KHNP]LJRHUÄUUZ-YPKH
WrWSH[ZP3rUN]PRZTVU
Lomvägen 2, Långviksmon.

Drop In – Välkomna!

www.salongm.se

SECOND HAND - LÅNGVIKSMON

Tel 0662-300 36, 070-368 89 77

Boka tid:
www.smidig.info
eller 070-244 56 30
Dipl. Massageterapeut
Esmee de Vries
Långviksmon

TEL 0662-303 00

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

'DJHQVUlWW
måndag–fredag 10–13.30
6HQLRUOXQFKNU

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

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

'DJVDWWERNDMXOERUG
9 & 16 december
Övriga öppettider och arrangemang se
www.langviksmon.nu
Restaurang Milla´s på facebook

R
P P ET TI D E
EXTRA ÖI NG J U L
KR
11-13
v.

1:a-3:e ad
Söndagar
18-22/12
23/12
24-25/12
26/12
rsafton
31/12 Nyå
5/1
6/1

10-19
10-13
Stängt
13-16
Stängt
10-16
Stängt

Utkörning
av varor
ring
0662-30

3 15

Fullständiga rättigheter
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gruppen. Meddela era evenemang till
oss så får ni med dem i kalendern.
I slutet av november startar Bygdsam en äldreboende grupp. Några av
oss har deltagit på möte för att få mer
information i frågor som behandlas i
omsorgsnämnden gällande åldringsboende i vårt område. Är du intresserad
att vara med i äldreboendegruppen
kontaktar du Erik Nordlander, 0701308380.
I oktober deltog vi på ett gemensamt möte för samtliga Bygdsam i
kommunen. Ett mycket intressant
Hösten har inletts med ganska många
möte där vi ﬁck information från alla
möten för Bygdsam. Skolgruppen
föreningar hur långt de kommit i sitt
har jobbat vidare med frågan om
arbete med bygdefrågor. Det ﬁnns
ﬂytt av barnen från Trehörningssjö
mycket bra ideer och erfarenheter som
skolan samt ﬂytt av fritidsbarnen från
vi kan byta med varandra. Ser fram
Långviksmon. I skrivande stund så är
emot ﬂera sådana möten för att inspidet inplanerat ett möte gällande skolan rera och jobba vidare för en levande
med Glenn Nordlund och Kristina Rast- landsbygd.
bäck där vi har förhoppning att komma
En ungdomsgrupp är på gång, är
till en lösning i skolfrågan.
du intresserad att vara med kontaktar
Skrivarkurs har genomförts, ni kan
du Felicia Norberg, 073-0760889.
läsa mer i separat artikel.
Vi har jobbat med att få klarhet i
Evenemangskalendern rullar på
öppethållande av Björna badhus för
och ﬁnns på facebook i BLTG Bygdsam allmänheten.

D E'DPdE

Vi har haft möte med Ågrens
Tryckeri gällande Bygdebladen. Nytt
för nästa år blir att sommarnumret
kommer att bli gemensamt för alla
fyra bygdebladen, extra mycket läsning från alla landsbygdsdelar i Öviks
kommun. Har ni ideer på sevärdheter,
smultronställen mm från BLTG Bygden
till detta nummer så meddelar du
detta till oss.
I slutet av november anordnades
den årliga företagarträffen som
arrangeras tillsammans med Öviks
kommun. Du kan läsa mer i separat
artikel.•

Har du frågor, ideer eller annan information till BLTG Bygdsam meddelar du oss
på mail: bltgbygdsam@telia.com
Kom ihåg, det är vi alla tillsammans som
gör ett framgångsrikt BLTG Bygdsam och
en bygd som utvecklas. Var stolt över din
bygd och prata gott om den.
Styrelsen BLTG Bygdsam önskar er alla en
riktigt trevlig jul.
STYRELSEN BLTG BYGDSAM

Nu ingår takbox till alla modeller
med 4MOTION fyrhjulsdrift.

Tiguan Allspace 190 hk 4MOTION GT.
Rymlig: Använd så många av de sju sätena som du behöver, fäll ner övriga, och få plats
med både passagerare och allt de vill ha med sig. Säker: Fyrhjulsdrift och flera säkerhetssystem som standard ökar säkerheten för alla i, och utanför, bilen. Teknisk: Parkeringssensorer, elmanövrerad bagagelucka, LED-strålkastare med dynamiskt kurvljus, digitala
mätartavlor, 190 dieseldrivna hästkrafter, automatväxellåda och mycket mer ingår.
Just nu ingår: Dragpaket (värde 10 900 kr) samt lasthållare och takbox från Thule
(värde 12 099 kr).
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%U¦QVOHI¸UEUXNQLQJEODQGDGN¸UQLQJONP&2XWVO¦SSJNP0LOM¸NODVV(XUR.DPSDQMSULVHWJ¦OOHUWRP9RONVZDJHQ/HDVLQJP§Q H[NOPRPV V¦UVNLOGOHDVLQJDYJLIWUHVWY¦UGHU¸UOLJU¦QWDEDVHUDGS§9:)6EDVU¦QWD QRY 8SSO¦JJQLQJVRFKDGPLQLVWUDWLRQVDYJLIW
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JULKLAPPEN

EN BILD BERÄTTAR

SOM PASSAR ALLA!

Laddas med valfritt belopp
mellan 100 - 5000kr och är giltigt 1 å
år.
Valfriheten är enorm med ca 90 företag anslutna!

D:P>W ^E
En mjölpåse från Gunnar Selins affär i Långviksmon hittades i
sommar välbevarad i ett hus i Movattnet. Märk väl telefonumret 1.

n!
en
de
de
a den
tad
sta
Var såg od, njut av st

ELECTRONIC USE ONLY

n.
an.
ka
rka
erk
erka
ver
mve
amv
sa
ell i samv
e
del
de
d
Hand
viik Hand
öldssvik
köl
kölds
rnskö
Örns
ch Örn
oc
m och
am
essa
e
Cesa
C
Ce

Gunnar Selin övertog butiken i Långviksmon av Andersson &
Näslund i slutet av 1930-talet och etablerade sig i Jan-Olov
Edlunds stora hus mitt i byn. Gunnar Selin byggde också den
affärsfastighet där Lennart Damgren senare hade sin verksamhet. Vilmar Nordström övertog affären efter Gunnar Selin och
sålde den sedan till Damgren. Tyvärr, håller fastigheten idag på
att förfalla vilket är en skam för samhället.
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kllapp
ppaarr

HANDLA LOKALT
MED SHOPPINGHÄFTET
köper du bla. HOS cesam och café uh.

dd&>z'&KdKPsZ
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WIN-WIN FÖR BÅDE
DIG, HANDLARN OCH
FÖRENINGEN!

www.cesam.nu

Det är efter ”den stora smällen 1952”. Tomten där den gamla
konsumbyggnaden fanns är sanerad och den nya affärsfastigheten skymtar i vänstra bildkanten. Stegbohuset är inte byggt
och Helmer Söderlinds hus och ladugård är kvar. Lägg märke till
byggnaden vid korsvägen. Det är den byggnad som ”BagarSjöund” lät bygga och som inrymde bageri och Café. I övrigt ﬁnns
många gamla byggnader kvar.
cesamornskoldsvik

cesamovik

TEXT: JÖRAN LUNDBERG
BLTGBLADET NR6 2017
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Byn, tillsammans med närliggande byar, tros ha påbörjat bebyggelsen redan
innan 1500-talet. Mattarbodum har haft många namn under de år som gått.
Till exempel Boda, Bodum, Mattarboodum, Matarbodom. Wolmsjö och Holmsjö.
TEXT OCH FOTO: ELIN NORDLUND



yn låg ursprungligen på norra sidan av Gideåälven (vid Mattarbodumsbäckens inﬂöde i älven) där
ﬁskelyckan ska ha varit god. Gamla
Mattarbodums by hade två bönder
år 1535. År 1550 fanns det dock bara
en men år 1580 hade byns befolkning
ökat igen.
Med Hemling och Björna fanns förbindelse från den gamla boplatsen via
båt eller färja. Detta över älven för att
sedan vandra på en stig upp till vägen
som gick mellan Hemling och Björna.
Frosten förde bygden till slut till
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dess nutida plats under början av
1600-talet. Platsen hette då Holmsjö
by efter en holme i ena sjön.
Fram till cirka år 1720 var det svåra
år för byn med bland annat ödegårdar
som följd. Men det gick mot ljusare
tider och år 1760 var befolkningen så
många som 24 personer. Byn utökades
ytterligare år 1817 och sedan ännu
mer in på 1860-talet.
Under 1900-talet förlorade byn en
del av befolkningen. Hus blev till för
sommargäster och vissa lämnades
tomma. Men tiderna ljusnade åter

igen för under 2000-talet började
ungdomen återvända till skogen och
Mattarbodum.
Frågar ni mig är Mattarbodum den
perfekta byn att växa upp i då man
har skogen nära inpå men samtidigt
ﬁnns civilisation en kortare biltur bort.
Det gläder mig att byn på kort tid har
fördubblat antalet invånare och jag
hoppas att det inte bara är jag som ﬁnner Mattarbodum förtjusande. Kanske
känner alla att ens egna hembygd är
speciell men så får det väl vara?•

BLTGBLADET NR6 2017
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• Mattarbodum räknades som en kornby.
• De större bönderna hade oftast upp till cirka 6-8 kor medan
torpägarna hade cirka 3-4.
• En landsväg gjordes år 1932, innan dess var byn ganska
isolerad.
• En skola fanns länge i byn men drogs in på mitten av 1940-talet p.g.a. brist på elever.
• En ramsåg och två skvaltkvarnar fanns vid gamla boplatsen
med ingen står kvar idag.

ZPsZE/DddZKhD
Vid den gamla boplatsen ligger ett berg som sägs ha varit ett
hem åt rövare, detta under 1600-eller 1700-talet. Folktraditioner berättar hur de fredlösa brukade stjäla från människorna
i Mattarbodum men även från byarna Movattnet, Hemling,
Gide och Björna.
Det sägs att två rövare, i jakt på julﬂäsk, en natt begav sig till
Gide by. En rövare skulle hämta grisen medan den andre stod
vakt. Vid samma stund var drängen tvungen att bära den lame
sonen till toaletten. Rövaren som stod på vakt trodde att det
var kamraten som kom med bytet. Mötet med rövaren förskräckte drängen så att han tappade den lame sonen som i sin
tur, botad av chocken, ställde sig upp och sprang in till köket.
Rövarna ﬂydde till skogen utan julﬂäsk.
Det ska ﬁnnas många historier om dessa rövare men alla ska
de sluta med att byborna rökte ut dem från grottan och slog
dem till döds.
Information hämtad från Uno Johanssons bok Björna Genom Tiderna.
BLTGBLADET NR6 2017

Att kunna skriva sitt livs historia, bygdehistoria
eller kanske en egen bok är väl något som
många drömmer om. Osäkerheten att klara
av det är dock väldigt stor så efter önskemål
beslutade BLTG Bygdsam att i samarbete med
Vuxenskolan starta en skrivarkurs för att få mera
kunskap om skrivande till vårt område.
TEXT: ”STRÖM”/KURSDELTAGARNA

Kursledare har varit Gabriella Röschmann som är
en kreativ inspiratör och skribent. Hon driver sitt
eget företag Ordlycka där hon utför tjänster inom
skrivande och hon har gett oss mycket inspiration,
bra tips och råd för att komma igång med vårt
eget skrivande. Vi har även gått igenom lite om
journalistiskt skrivande, vilket är bra kunskap för
våra BLTG Blad skribenter.
Det har varit åtta entusiastiska deltagare, varav
tre ”pojkar” som varit med på de fem kurstillfällena.
– Rekord för mig med tre ”pojkar” i kursen,
säger Gabriella.
Många gånger kan det ju vara svårt att få en
start på vad man nu tänkt skriva om, men då kan
övningar hjälpa en att slappna av i huvudet en
aning och få pennan att börja vandra över papperet (eller få ﬁngrarna att börja knappra runt på
datorns tangentbord, beroende på vilket skrivsätt
man föredrar).
Vi har alla haft olika skrivarbakgrunder, allt från
en önskan om att nån gång skriva en berättelse
om något man upplevt, en släkthistoria kanske, via
protokoll- och referatskrivande till mer regelbundet skrivande i bloggar och tidningar. Det vi haft
gemensamt är en lust att skriva och en nyﬁkenhet
på hur man skriver för att det ska bli intressant för
den som läser.
Huruvida det här leder till några nya, lokala
litteraturpristagare låter vi vara osagt, men roligt
har vi haft!
Detta känns bara som en början för det ﬁnns
mycket att lära och inspirera varandra så vi får väl
se om det blir ﬂer träffar framöver för att komma
igång med det egna skrivandet.•
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VI HJÄLPER DIG ATT HITTA

FEST- OCH VARDAGSKLÄDER

I ALLA STORLEKAR
KLÄDER FÖR HON OCH HAN.

·żǈǅǘǏǏƔʖƳʖ͡

NÄTRAGATAN 39, BJÄSTA l 0660 22 05 55 l VÄLKOMNA IN MÅNDAG–FREDAG 10.00–17.30 l LÖRDAG 10.00–13.00

DET SPÄNNANDE
ALTERNATIVET!
Välkommen in
Mio Örnsköldsvik E4, avfart mot Själevads kyrka.
Handelsvägen 1, Själevad. 0660-37 65 10. Mån-fre 10-19. Lör 10-15. Sön 11-15.
18
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Biografföreståndare 1992 var Arne Sjöberg och idag
är det Agneta Domeij.

Filmen korparnavisas. Efter hölls samtal med regissören Jens Assur.

Ordförande Lars-Åke Persson, Agneta Domeij och
Inger Nordlund.

/K'Z&E'/ ' ZEϮϱ Z
1992 köpte Gideå bygdegårds-förening
en begagnad 35 mm biografutrustning
från Långbro Sjukhus i Stockholm.
Arne Sjöberg som då var ordförande
i föreningen minns hur Sven-Olof
Edlund övertalades att trixa sig
dit och ta med utrustningen på en
returkörning med långtradaren.
Premiärﬁlmen blev Dansar med
vargar med Kevin Costner.



ygdegårdsföreningen bildade en
biokommitté som sedan jobbat
vidare och med stöd av Svenska
Filminstitutet utvecklat verksamheten och allteftersom ny teknik blivit
tillgänglig uppgraderat bioanläggningen.
2010 lyckades föreningen ﬁnansiera
den största satsningen på 1,7 miljoner
kr och digitalisera biografen Gideågården ett år före Palladium i Örnsköldsvik. Det utlöste starka reaktioner i
”Bio–Sverige” där SF/Svenska Bio i
princip har en monopolställning. När
Pirates of the Caribbean hade 3D–
premiär gick det bilköer från staden till
Gideå och biografen. Drygt 600 personer såg ﬁlmen på fyra föreställningar!
Biografen är kommunens största med
190 platser. Möjlighet ﬁnns också att
bygga på med 210 stolar till 400 platser.
Föreningen har dock beslutat att inte ha
det då komforten och ”åksjukekänslan”
blir för påtaglig för dem som sitter närmast den 55 kvm stora ﬁlmduken.
Digitaliseringen möjliggjorde också
en ny verksamhet i föreningen med
livesända arrangemang och en operakommitté bildades i föreningen.
BLTGBLADET NR6 2017

Gösta Gustafsson– pensionerad
operaintresserad rektor som faktiskt
började sin yrkeskarriär på Gideåskolan – involverades och med honom
också föreningen Aktiva seniorer i
Örnsköldsvik. Den föreningen söker
stöd av scenkonstbolaget och ordnar
buss från staden vid varje opera/balett
föreställning.

Här följer en sammanställning över
Live på bio vid biografen Gideågården:
• 9–10 föreställningar per säsong
• Totalt 60 föreställningar under 2011-17:
42 från Metropolitan, sju från Bolsjoj,
fyra från Kungliga Operan, en från
Dramaten, en från Dalhalla och fem
musikaler från London och Birmingham
• Genomsnittspublik per föreställning
cirka 100.
• Olika serveringsalternativ erbjuds:
buffé, smörgåstårta, kaffe.
• Svensk distributör av livesändningarna
är Folkets Hus och Parker.

Föreningen försöker tillgodose alla kulturälskares
önskemål och visar också varje säsong en balett
livesänd från Bolsjojteatern i Moskva.

Utbudet för live på bio utökas hela
tiden och föreningen är öppen för
samverkan med andra arrangörer
om de skulle vilja visa annat. Black
Sabbaths avskedskonsert var ett
exempel som hade kunnat visas om
samverkanspartner funnits. Kontakta
föreningen om ni hittar något som är
intressant att visa från www.folketshusochparker.se så undersöker de
vad som är möjligt, detsamma gäller
för dig som vill medverka i någon av
kommiterna.

LIVESAMTAL MED
REGISSÖREN TILL KORPARNA
Måndag 23 okt visades ﬁlmen korparna och efter ﬁlmen var det ﬁka och
samtal med regissören Jens Assur.
LRF-lokal förening Husum/Gideå bjöd
också sina medlemmar på detta arrangemang.
Jens samtal runt ﬁlmen direktsändes från Kiruna. Det var väldigt
intressant att ta del av hans syn på
ﬁlmskapandet. Han ville också med
ﬁlmen visa hur slitsamt bondelivet var
och också fortfarande är, till skillnad
från vad som förmedlas via exempelvis
Bonde söker fru.
Vi frågar ordf. Lars-Åke Persson samt Agneta Domeij och Inger
Nordlund från biokommitén hur
ﬁrandet kommer att uppmärksammas.
I samband med visning av ﬁlmen Solsidan fredag 1 december och söndag 3
december blir det jubileumsﬁka.
För barnen blir det en jubileumsöverraskning till Filmen Tjuren Ferdinand den 27 december.•
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JFyrklövern är en pensionärsförening med upptagningsområde, Gideå,
Björna, Trehörningssjö,
Långviksmon och Husum. Föreningen har för närvarande ca 180
medlemmar. Det är en politiskt och
religiös obunden svensk intresseorganisation. Så alla som vill ha en
trevlig gemenskap kan vara med.
Vi har ett digert program sommar
som vinter. Bl a informationsmöten,
paltfest, vårsupé, kolbullegräddning, surströmming och julfest. Varvat med med resor och studiebesök.
Alla som är pensionärer kan komma
med. Aktiviteterna är förlagda på

olika platser inom upptagningsområdet.

Du som känner att du vill komma med
eller ha mera information, kan ta kontakt med vår ordförande Isidor Sjökvist
tel 0702085930.

WZKdZ,PZE/E'^:P
JPro Trehörningsjö är en livaktig
förening med cirka 130 medlemmar.
Föreningen är ideell och politiskt
obunden.
Föreningen har som målsättning att
nå ut till alla, såväl ung som gammal
och på så vis stärka banden i en gemenskap som kan komma väl till pass
när man börjar nå åren kring 65+.
I föreningen bedriver vi olika typer
av kurser, promenader, resor och spel
för att utvecklas och öka den sociala
tryggheten. Det ordnas en mängd
aktiviteter för de äldre bl a kan nämnas månads-, kvartals- och stormöten
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med underhållning och servering,
bingospel, boule, resor mm.
Föreningens stora mål just nu är att
anlägga en egen bana i Trehörningsjö,
kombinerad för både boule och kubbspel. Vintertid spelas boule inomhus
i Medborgarhuset men på sommaren
måste man åka till Björna för att spela
men nästa sommar hoppas man kunna
spela boule även i Trehörningsjö.

Du som känner att någon form av umgänge och tillhörighet skulle vara skönt
att ha, hör gärna av dig till Olle Fröberg
tel 0662-20055, 070-3952802.

JVår förening är en av de
16 PRO-föreningar som ﬁnns i
Örnsköldsviks kommun. Björna
och Gideå föreningar, som båda
bildades 1962, gick samman 2010.
Vi ﬁrar 55 år i år samtidigt som
PRO Riks fyller 75 år.
Vår ordförande heter Roland
Öberg. Nu har vi 141 medlemmar.
Vi har ingen egen lokal så vi
har våra möten på olika platser i
vårt område.
Som exempel kan nämnas surströmmingsfesten. Den är alltid i
Ledings bygdegård och julfesten i
Björna församlingshem.
Cirka en gång i månaden har vi
bingo i Gamm´skolan, Björnabyn.
Sen drygt tio år har vi en boulegrupp. 2013 ﬁck vi möjlighet att
själva anlägga en större bana på
platsen där Centrumhuset stod
innan det revs. Banan är till för
alla, inte bara PRO-medlemmar.
Vi är med i seriespel tillsammans
med andra lag i kommunen.
Under vintersäsongen spelar vi
inomhus i Leding.
Varje år deltager vi i den
riksomfattande frågetävlingen
PRO-Vetarna och vi har klarat oss
ganska bra.

Om det ﬁnns intresse kan vi ordna
kurser i olika ämnen, till exempel traﬁk. Ibland företar vi en dagsresa till
ett intressant resmål som båtresan
på Ångermanälven.
TEXT: ANN–MARIE FREDRIKSSON

BLTGBLADET NR6 2017

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

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

Advent och jul

Gott nytt kyrkoår!

3/12 kl 11 Björna kyrka

Välkomna till advents- och jultidens alla gudstjänster
i Gideå Trehörningsjö församling.

Högmässa med Ania Winek Albertsson, körsång &
trumpet. Röda korset inbjuder till kaffe i församlingshemmet.

10/12 kl 11 Björna fh

Gudstjänst med liten & stor, ﬁka
17/12 kl 18 Björna kyrka

Julmusik med lucia. Björnakören & konﬁrmander.
24/12 kl 11 Björna kyrka

Samling vid krubban
25/12 kl 07 Björna kyrka

Julotta med Ania Winek Albertsson.
26/12 kl 14 Lillkyrkan Nyliden

Ja, det börjar ju första advent.

I år heter Svenska kyrkans
julkampanj ”Jag är ett liv”
och handlar om barns
rättigheter över hela
världen. Stöd den med
din kollekt och /eller
handla på våra julbasarer
1:advent på Trehörningsjö
församlingshem och på
Gideå församlingshem 2:a
advent.
Samma söndagar är det också nomineringsmöte till
församlingsrådet i kyrkorna efter gudstjänsterna.

Gudstjänst med Ania Winek Albertsson.
Vi börjar med ﬁka.

30/12 kl 18 Björna kyrka

Julkonsert med Jonathan Wåhlstedth & Emma Viström
www.svenskakyrkan.se/sjalevad/bjornaforsamling
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BJÖRNA FÖRSAMLING
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www.svenskakyrkan.se/gidea
/ idea
/gidea
Se hela programmet för advents- och jultidens alla gudstjänster
i Gideå Trehörningsjö församling i tidningen 7 varje fredag

GIDEÅ TREHÖRNINGSJÖ FÖRSAMLING
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Prissänkta bilar just nu!
Spara

50 000
0 kr

i30 5d - 1.6 Diesel Comfort LaunchEdition
Just nu från
å 179 900 kr (Ordinarie pris 229 900 kr)

Extra miljöbonus

40 000
0 kr

IONIQ hybrid
Just nu från 209 900 kr (Ordinarie pris 249 900 kr)
Letar du efter en bra deal? Just nu har vi attraktiva erbjudanden på populära i30 5-dörrars och IONIQ hybrid.
Båda bilarna har fått utmärkelsen “Bra val” av Folksam. Du kan spara hela 50 000 kr när du köper en av våra i30
5-dörrars dieselmodeller och vi drar av 40 000 kr i en extra miljöbonus när du köper en IONIQ hybrid. Men passa
på, erbjudandena gäller endast ett begränsat antal bilar. Välkommen in så berättar vi mer!
5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka • 5 års Vägassistans • 3 års Vagnskadegaranti
Bränsleförbr. vid bl. körning: i30 3,6–4,1 l/100km, CO 2: 95–109 g/km / IONIQ 3,4–3,9
l/100km, CO 2: 79–92 g/km. Priset på IONIQ hybrid avser bilar med modellårsbeteckn. 2017.

Läs mer på hyundai.se

mån-fre 9-18 y Skortsedsvägen 5, 891 51 Örnsköldsvik
0660 - 186 60 y www.nylandersbil.se
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Andrum
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Fredag den 27 oktober gungade hela Medborgarhuset i Trehörningsjö
av 45 stojande barn, skelett och andra ”döingar” i en salig blandning.
Det var då Halloween–party i fritidsgården MFG:s regi.
TEXT OCH FOTO: MATS HÄGGLUND
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tstyrsel och ansiktsmålningar
var suveränt fantasifulla, den
ena värre än den andra. En häxa
fanns också vid ett bord i stora salen
och målade de barn som inte hade
gjort det hemma.
I lilla salen var det nästan helt
mörkt. Bara döingar, spöken och
spindelväv lyste med ett rysligt blåvitt
sken runt väggarna i hela rummet. I
hörnet med öppna spisen vibrerade all
sköns färger från en discolampa och
musiken fyllde rummet. En mystisk
ﬁgur med lång svart slängkappa och
ett ansikte där delen ovanför munnen
var av alldeles äkta döskalleben ledde
dansen.

Under kvällens lopp genomfördes
en äkta spökvandring. De unga gick
försiktigt ner i källaren och där var det
MÖRKT. Plötsligt klev ett spöke fram
ur dunklet och skriken var många. De
ﬁck även smyga in i ett mörkt förråd.
De som vågade göra det ﬁck då en
massa läskig spindelväv över sina
ansikten.
Lådor där de modigaste kunde
sticka ner handen i skapade kraftiga
reaktioner. ”Fy vad äckligt!”
Gratis bål och popcorn stod framme
till barnen och kaffe med bla. hemlagat bröd fanns att köpa för föräldrarna.
En väldigt lyckad kväll.•

I Björnakören pratade vi för en tid
sedan om vilken musikstil man
tycker bäst om. Flera svarade julmusik. Är det en musikstil, tänkte
jag? Fast kanske ändå. Sånger
om hopp och frid mår man bra av.
Att sjunga om Jesus kommer jag
aldrig att tröttna på! Däremot har
jag sedan länge tröttnat på den
hysteri som är innan jul. Låt oss
skala av det oviktiga och glädjas
åt julens budskap. Att Gud föddes
mitt in i verkligheten, för att dela
din och min vardag.

En sång av Ulf Nomark:
Decembermörkret nalkas,
gatan ligger stum.
Alla ﬂyr sin vardag in i ljusprydda
rum.
I många fönster hänger en stjärna
som på vänt.
På söndag tänds de alla,
äntligen advent.
Advent betyder ankomst,
det har någon sagt.
Att man för länge sedan väntade
på en frälsarkonungs prakt.
Och jag känner nog detsamma,
för jag lever i en tid
där vi aldrig hinner stanna
och känna verklig frid.
Men jag önskar du tände ett ljus
inom mig
och inte bara runt omkring.
För det mörker som jag bär på
tycks inte förstå
att nu är det jul igen.
Låt oss tända ljus och sänka
tempot, så kommer nog julefriden
av sig själv.•
TEXT: SARA SJÖBERG
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JÖRANS BLOGG

Stjärna
Vi låg vid en eld, John Janson och jag, vid kanten av
Rikkika kärr och han pekade långt över svartnande
vidd: "Där låg min stupade märr.

dd, ^dD/EE͘

F

örr i tiden, innan jord och skogsbruket mekaniserades var man
i stort sett hänvisad till hästen
som dragare. Hästen spändes för plog
och harv när jorden skulle beredas för
sådden. När skogens timmer forslades
till vattendrag för flottningen, eller
när det fraktades till något sågverk
vid förädling till plank och bräder för
gårdens behov var man beroende av
en dragvillig häst.
Jag har allt sedan min ungdom beundrat hästen som dragdjur. Ofta var
samspelet mellan kusk och dragare
väl utvecklat eftersom de båda var
beroende av varandra. Bonden som
byggde upp ett förtroende hos sin häst
och som skötte den väl på alla sätt,
fick en kamrat som i sin tur återgäldade omsorgen genom att utföra ett
bra arbete. Den hade också förmågan
att i sitt minne bevara all den vård och
omtanke den varit föremål för. Men
den kunde även minnas om den blev
utsatt för misshandel eller vanvård.
Den glömde aldrig en oförrätt.
Den händelse som jag tänker skriva
om har, den nu hädangångne, Göte
Levander berättat för mig. Den timade
under andra världskriget på 1940-talet
på hans hemgård i Brattsbacka. De
hade en häst som hette Drabant, en
riktig trotjänare som varit på gården
i många år. När han blev lite för gammal för att sköta alla dragsysslor köpte
man en unghäst som hade namnet
Molotov. Det var en säregen häst på
många sätt genom sin klokhet och sin
villighet i arbetet. En unik gemenskap
byggdes upp mellan Götes far och
hans häst där man tävlade om att
verkligen visa förtroende för varandra.
Varje morgon när husbonden kom
in i stallet möttes han av ett glatt
gnäggande som om Molotov ville hälsa
gomorron. När han fått sin morgongiva visste han inte hur mycket han
skulle kunna tacka sin husbonde. Vid
otaliga arbetspass på gården visade
Molotov att han verkligen trivdes.
Så kom kriget med allt vad det innebar. När vår statsminister förkunnade
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med myndig stämma: ”Vår beredskap
är god” var det inte alldeles med sanningen överensstämmande. Det blev
panik att sätta vår armé i beredskap.
För det ändamålet mönstrade man in
otaliga hästar från norrländska bondgårdar för att förstärka olika regementen. För den skull blev också Molotov
inmönstrad. Med saknad tog husbonden avsked av sin kamrat. Så var livet
i krigstidens Sverige på förtitalet.
Åren gick och så småningom blev
det återigen fred i Europa. Efter
kriget blev det aktuellt att installera
mjölkmaskiner på de olika bondgårdarna i Norrland. Götes far, som några
år tidigare tagit avsked av Molotov
engagerade sig då som försäljare och
installatör av sådana maskiner. En
gång hade han sålt en anläggning till
en bonde i Norrbotten och kom in i
ladugården, och vad får han höra om
inte ett välkänt gnäggande från en
häst i sin spilta. Men inte är det väl
Molotov ropar bonden. Så står han
öga mot öga med sin forna dragare,
som efter alla dessa år mindes sin
husbonde. Det var nästan så man
kunde skymta tårar i bådas ögon vid
det oväntade återseendet.
När han mötte gårdens ägare
frågade han: ”Har du köpt en kronhäst
som heter Molotov. Ja, det har jag och
det är en fantastisk fin häst. ”Den är
inmönstrad från min gård och var en
gång min bästa kamrat” sade bonden.
Efter så många år mindes Molotov sin
forna husbonde.
Begreppet att ha ett hästminne är
inte bara en myt utan en reell verklighet vilket denna enkla berättelse
vittnar om. Samtidigt vill jag hedra
Göte Levander som en sagolik berättare. Kanhända
kommer det fler
minnen från hans
berättarkonst.•
En dikt av Dan Andersson som heter
”Stjärna” och som
beskriver saknaden
av en häst vill jag
bifoga min blogg.

JÖRAN LUNDBERG

Säj, kan du förstå hur det känns att ta död på den
bästa vän som man har, sen hon sparkat sig långt ned
i rötter och dy och man blir ensam kvar?
Du skulle ha sett oss på Bannbergs skog, när snön
stod i selstickan opp, och vi lastade timmer, en
såglängd på stubben och hela sex kvarter i topp.
Knakande bogträn och läder på sträck, frusna till
skavande horn, och livet berodde av remmarnas hål
och spärret i spännenas torn.
Morgnar, när snön var som brännande eld när en
lämnade kojans värn och björnbindslet brände en
tvärs genom handsken precis som vällhett järn.
Backar där skruvkopplet sprang för en knyck av nån
upplent, lömsk liten sten, och tre ton timmer sprutade ut skaren kring Stjärnas ben, och rann på tvären
och malde till krafs kälkarnas stålade don och åkte i
stupet en efter en som skjuten ur en kanon.
- Dagar när västan gick len och varm och skogen stod
lugnande blöt - åh, Stjärna och jag vi slogs natt och
dag mot nöden och föret som tröt.
När lasset sög fast i barbacksgrus när det sista av
mars var förbi, jag behövde knappt ta åt tömmen en
gång - djävlar va Stjärna tog i.
Dagar när skaren gick upp i skog och svallisen vändes
i sjö, och hundraårsgranarna brakade av under ton
av drypande snö, nätter, när smältande modden blev
sten i de månvita timmarnas dis, dagar, när solen
stack hål på hål i tjärnarnas gryniga is.
Nätter i hästtäckets trasslitna skydd, svarta av
kolhusens damm, när hon drog mig i kolskrindans
skyddande bur genom ösande yrväder fram.
Vägen månljus i rasande storm, som kvävde mitt
manande tal och bara en makning på tömmen ibland
var liksom en vänlig signal, ett tecken emellan oss
frysande två, att du gav din yttersta nerv, och ett tack
ifrån mej att du offra dej åt din mödas och fattigdoms
värv.
Genvägen snett över Bastmyrens hals och ett
bösshåll från Lammaloms Nor, sen det frusit på kvällen och träcken bar tog jag Gud i hågen och for.
Du gick som på vingar, så snuddande lätt du klarade
farliga kast. Ett ryck, och du liksom suckade till ett
tag, när svartgula isen brast.
Det var gjort på ett nafs och jag kom till din hjälp med
ett enda väldigt hopp, och morakniven skar och skar
av varje rem om din kämpande kropp.
På mitt nödrop svarade ingen: en mil var det till
närmaste byn, och jag såg dina framfötter piska till
skum den lösa och skvalpande dyn.
jag kan inte minnas, jag vet ingen tid och hur långt
om striden gick, innan huvudet sjönk och den stänktes av träck, din sista irrande blick.
Jag såg - dina bakben nådde ej botten - förlorad men
levde ändå. Du rörde dig än, jag stod och såg på en
timme, ja kanske två.
Du höjde på nytt dina öron ur dyn - skulle kampen
räcka tills dag? Och jag skalv och bet tänderna hop
och gick tillbaka till släden ett tag.
Där låg min rostiga yxa, som huggit så mången
hindrande rot och som knackat så många klutar av is
ur Stjärnas linkande fot.
Och jag tog den och hasade sakta fram och jag blundade när jag slog, och med stirrande ögon såg jag
på hur Stjärna sjönk och dog, hur det virvlade brunt,
när det bubblade upp små blåsor i vattnet och dyn,
just som solen steg upp och det lågade rött bakom
Rikkikabergens bryn."
Han tystnade. Myren stod halvvåt och ljum med
ångor kring back och bro. Och jag hörde mitt hjärta
slå lugnt som ett ur, så fridfull var vildmarkens ro.
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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.
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Vi har ett stort sortiment av
jakttillbehör för
jägaren och hunden
bla Stalonljuddämpare

5
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0660-811 74

Själevadsgatan 60 • 89130 Örnsköldsvik

Topplån för tillväxt
Prata företagsﬁnansiering
med Daniel Moberg

www.norrlandsfonden.se

PÅ TOPP
PEN AV STAN!!
VI SE
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ERAR
R VÅR
VÅRT POP
PUL
LÄRA JU
ULBO
ORD
1 - 22
2 DEC
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Njut
ut av en kulinarisk julupplevelse med härl
rlig uts
tsikt
RING FÖR INFO: 0660-844 80
INFO@VARVSBERGET.SE WWW.VARVSBERGET.SE VARVSBERGSVÄGEN 50
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Vi sköter dina vägar.
Du når oss på 010-476 14 21.

Alltid på väg

Vi står på din sida!

Vi ﬁnns alltid
nära dig och
din skog
Ta kontakt med någon av våra inspektorer om
du har några frågor eller funderingar.

Julfika, fredag 8 december!

Örnsköldsvik norra

Örnsköldsvik norra

Produktionsledare

Leif Strandberg

Liza Edlund

Mobil -  

Mobil -  

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

Örnsköldsvik norra

Mellan kl 10–14 bjuder Norra Skogsägarna på julﬁka på alla sina kontor.
Välkommen till våra kontor: Åsgatan 4,
i Nordmaling, Storgatan 3B i Bjurholm
eller Sjögatan 6 i Örnsköldsvik.

Jonas Sjödin

Emil Andersson

Erik Forsberg

Mobil -   Mobil -   Mobil -  
www.norra.se
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jonas.sjodin@norra.se

emil.andersson@norra.se erik.forsberg@norra.se
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Mats är född i Movattnet, men bodde i Grängesberg
1950-1952 när hans pappa arbetade i gruvan.
När de ﬂyttade tillbaka fanns det bara ﬂickor att leka
med i byn. Det hindrade dock inte att han ansåg vilka skilda
arbetsuppgifter ﬂickor och pojkar skulle göra. En dag, Mats var
fem–sex år, bad hans mamma att han skulle sopa köksgolvet.
Då kröp han under bordet och sa: ”Kära” (karlar) ska int städa.”
Det blev ett stort gapskratt från hans systrar.
Numera städar han och lagar mat ofta..

TEXT:STRÖM
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ats gick 4-årig tekniskt gymnasium men har jobbat mest med
ekonomi. Första jobbet var på
Nordbetong, nuvarande Strängbetong,
som ritare.
Han bodde i Skrike, Bjästa, ett
antal år. Flyttade 1978 till hemstället i
Movattnet och blev jordbrukare. Under
vintrarna var han säsongsanställd på
LRF–konsult och gjorde deklarationer
och bokslut åt företagare. Senare ﬁck
han tjänst som kontorschef på Föreningsbanken i Långviksmon och blev
sedemera lokalbankchef för tre kontor.
Han slutade där vid bankens samgående med Sparbanken.
Mats och hans svåger med respektive hade startat Bjästa Återvinning
något år tidigare. Då började han där.
De tog emot kylskåp från Uppsala till
Haparanda och återvann freon ur dem
i en stor anläggning. De utvecklade
även en anläggning för att destruera
kvicksilver i lysrör genom att binda
upp det med selen. Anläggningen gick
dygnet runt. Verksamheten gick bra
men de sålde den 2002 till ett större
bolag som de trodde kunde utveckla
verksamheten mera.
Mats var sedan huvudägare till Harrys restaurang i Ö-vik ett år där han
skötte löner och bokföring.
BLTGBLADET NR6 2017

De hade då tio heltidsanställda samt
upp till 40 timarbetare.
Numera hjälper han hustrun Irene
när det behövs i hennes strumpfabrik
i Björna, känns bra att ha något att
pyssla med. Det är många moment
innan en socka är färdig.
Mats gillar att bygga, har mest blivit
ett projekt varje år nu när han har tid.
Han byggde bland annat nytt hus med
virke från egen skog som sågades och
därefter hyvlades på en Logosol–hyvel.
En önskedröm gick i uppfyllelse när han köpte en segelbåt och
seglade genom Engelska kanalen
till Medelhavet. Seglatsen tog 1,5
månader, en svåger var med hela
färden och Irene och barnen med
respektive turades om att åka med.
Han hade båten i Medelhavet i några
år och seglade mellan öarna, speciellt
Korsika var ﬁnt, tycker Mats. Det var
mycket roligt och spännande. Under
hemfärden blev det storm i Engelska kanalen, 27 m/sek och ett segel
blåste sönder.
– Då var det skönt att komma in i
hamn i Dunkerque, säger Mats.
Han har även rest en del. Intressantast var en resa till Vietnam och
Kambodja.

– Där har föräldralösa barn en svår
situation, många dör varje åt på grund
av landminor på landsbygden.
Det första han gjorde när han kom
hem var att bli månadsgivare till SOS
barnbyar.
Mats tycker att de gör ett väldigt ﬁnt
arbete med att starta skolor för de yngre och ordna praktikplatser för de äldre
ungdomarna. Mats har varit och ätit på
ﬂera restauranger som de startat.
Numera är det mest stugan i Norrfällsviken och golfen som lockar för
Mats.•

FAMILJ: Hustrun Irene, fyra barn
och nio barnbarn.
BÄSTA EGENSKAP: Det jag har föresatt
mig att göra genomför jag.
SÄMSTA EGENSKAP: Kort tålamod
ibland.
MOTTO: Bättre lyss till den sträng som
brast än att aldrig ha spänt bågen.
BÄSTA MED BLTG–BYGDEN: Alla yngre
som bosätter sig i bygden, många startar
företag och verksamheter av olika slag.
LÄMNAR ÖVER TILL: Ulla Hägglund,
Trehörningsjö
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KOMMER ORDENT- OXUDDE ÖVERLIGT
0562
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UTIFRÅN GEN STÄNGD

Bild: 9x6 rutor
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Roine Sundström,
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Behöver du hjälp med

jälpa
Låt oss h
nt i höst
dig få fi t!
mörkre

bygg eller måleri?
Anlita oss, få presentkort värde 1.000:hos Harjus Happy Homes eller Bygma.
Gäller vid köp av tjänster för minst
10.000:- och t.o.m 31/12 2017.

Kom ihåg ROT-avdraget 30%
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Asylmottagningen
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.

– Läget för asylfrågor i BLTG-området

Här pågår aktiviteter såsom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svenskundervisning
Caféverksamhet
Babysång
Lekverksamhet för barn
Sygrupp
Vävgrupp
Bakning
Utﬂykter
Samhällsinformation
Idrotts-och hälsoaktiviteter
Fadderverksamhet

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

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

BLTGBLADET NR6 2017
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VI STÖDJER BLT-BLADET
/EEEKE^, Z͍
RING 0660-29 99 60

Micael Holmström • 070-636 71 79

0662-105 33 y 070-265 60 37

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

Ring: 070-2110662
Bo Johansson, Oskar Johansson

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 NR6 2017

I mitten på november hölls det julmarknad på Hembygdsgården i Björna.
Ett stilla snöfall och tjärstubbar som brann lite överallt gjorde området riktigt jullikt.
TEXT/BILD: GUNNY NÄSLUND
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edan innan den ofﬁciella öppningstiden började gästerna
anlända. Då hade knallarna redan
jobbat ﬂera timmar med att iordningställa sina försäljningsbord.
Det var ett mycket blandat utbud
som erbjöds besökarna. Allt från
färsk ﬁsk till stickade kvastskaftsöverdrag. Kön till tunnbrödsförsäljningen var som vanligt lång och
tyvärr räckte inte brödet till för alla
hugade köpare. Inne i gårdshuset
var det servering av ﬁka, skinkmackor, go’kakor och en gammaldags efterrätt, nämligen vattlingon
med grädde. En efterrätt som vilken

ﬁnkrog som helst skulle yvas över att
få servera.
En smed med sin portabla ässja
fanns att titta på och hamburgerförsäljningen mättade många hungriga
magar. Barnens höjdpunkt var tomten
som delade ut en godispåse till alla
barn som skrev en önskelista eller
ritade en teckning. Att köpa sig en
krans till dörren eller en hel julgran
fanns det även möjlighet till.
Jag blir så imponerad av att det ﬁnns
så många duktiga hantverkare. Trötta
men belåtna var vi när vi plockade ihop
efteråt, men redan då fanns tankarna
på vad vi kan förbättra till nästa år.•

VI STÖDJER BLT-BLADET
HUNDPENSIONAT • HUNDDAGIS • HUNDKURSER

langsjon@telia.com • gardenilangsjon.se
0662-210 82 / 070-699 10 82
BLTGBLADET NR6 2017

tel. 0660-931 99 • 070-659 71 99
gardsbacken@telia.com • gardsbacken.se

Företag, föreningar, organisationer och privatpersoner som vill stödja tidningen med en
annons här, kontakta Tomas Grundström.
Tel 0660-29 99 60 eller mejla till
tomas.grundstrom@agrenshuset.se
Helår 1500:-, 1 nr 250:-, 3 nr 750:-
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PRIME SOFFA

9.990:-

(965:-/mån*) (ord.pris 13.990:-)

SVENSKAHEM.SE

MOOD SATSBORD

995:-

(ord.pris 1.495:-)

LEVERANS INNAN JUL
Köp dina möbler idag så levererar vi innan jul!
Dessutom till riktigt ﬁna kampanjpriser.

EMILIA BORD + 6 STOLAR

3.000:- RABATT

EKENÄS FÅTÖLJ

16.990:-

5.865:- (590:-/mån*) (ord.pris 8.865:-)

(1.601:-/mån*) (ord.pris 22.970:-)

Erbjudandet gäller stol med träsits.

KVALITET. UTVALT
AV SVENSKA HEM.

FURNITURE WITH DEDICATION
HASLEV.COM

Gäller t o m 3/12 2017 om inget annat anges i butik. Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar. Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden. *Vid ett kreditköp på 10 000 kr betalar du 966 kr/mån i 11 månader, då
blir totalt belopp att betala 10 626 kr. Uppläggningsavgift 295:- och aviavgift 30:- är inräknade i beloppet. Eﬀektiv ränta 13,01 % (juni 2017) Förutsatt att kreditbeloppet återbetalas under räntefri period. Kreditgivare Santander Consumer Bank.

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

