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Kom och ﬁra ICA 100 år med oss
– kalasveckor under hela året!

VI ÄR OMBUD FÖR

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

karminkom.se • Foto: Tommy Andersson

Vi ﬁnns här för dig
och din skog!
Funderar du på att avverka eller behöver du kanske en skogsbruksplan som ger dig bra koll på skogen? Vi hjälper dig!
När du väljer SCA får du en samarbetspartner som är trygg, lokal och
långsiktig. Vi erbjuder tjänster som täcker skogsägarens hela behov
– från skogsbruksplan till skogsvård, gallring och slutavverkning.

Hör av dig så berättar vi mer om vad vi kan hjälpa till med.

Magnus Hamberg
Örnsköldsvik södra/Docksta/Ullånger
tel 0660-704 60
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Anders Norberg
Anundsjö/Örnsköldsvik
tel 0660-704 63

www.scaskog.com
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REFLEKTION
'K&KZd^ ddE/E'͊
Vilken värld 2016 vi nyss överlevt! Amerika har
fått en tokskalle till president, Rysslands dito vill
bli enväldig världs-Tsar och snedvriden religion
toppar i vanlig ordning mellanöstern!
Hur ser det ut hos oss? Finns någon tokskalle i
Björna, någon med skyhöga ambitioner i Långviksmon och hur ligger det till med religionen i
Trehörningsjö?
Nja, några tecken i den stora världens riktningen
har då i alla fall inte undertecknad märkt. Vi lever
i en ganska lugn värld. Men ändå i skuggan av den
internationella politiken. Vi uppmanas nu att se
om vårt leverne. Samla på oss konserver, ha ljus
och vatten tillgängligt om något händer och ordet
skyddsrum börjar åter igen höras i debatten!

Skall vi bry oss? Kan det gälla även människorna i
BLT bygden? Det åligger nog den enskilde/familjen att själva bestämma vad som är bäst för just
dem. Att vara rustad för ett längre strömavbrott
är dock inte helt fel, speciellt i dessa vintertider.
Man kan ju riskera frysa rumpan av sig!
Att sia hur 2017 kommer att bli kan vi lämna över
till oraklet i Delphi eller någon abborrläsande klurig gubbe. Vi bör ta till vara dagarna som kommer
och leva med en alltid närvarande vänlig tanke!
God fortsättning på det nya året och fortsätt
gärna läsa BLT bladet.
MATS HÄGGLUND

mhstres@hotmail.com

ANSVARIG UTGIVARE Roger Vedin

ÅGRENSHUSET PRODUKTION,
/^DZdD
EK>^<K'^&PZd'Z&PZE/E'͕
:PZE͕> E's/<^DKE͕
dZ,PZE/E'^:P

MATERIAL & SYNPUNKTER Sanna Krantz, 0660-29 99 13, sanna.krantz@agrenshuset.se
ŐƌĞŶƐŚƵƐĞƚWƌŽĚƵŬƟŽŶ͕&ůǇŐĞůǀćŐĞŶϯ͕ϴϵϯϴϬũćƐƚĂ
ANNONSMATERIAL & FÖRSÄLJNINGDŽŶŝĐĂĞƌŐůƵŶĚ͕ϬϲϲϬͲϮϵϵϵϲϬ͕ŵŽŶŝĐĂ͘ďĞƌŐůƵŶĚΛĂŐƌĞŶƐŚƵƐĞƚ͘ƐĞ

LJÖMÄRKT
MI

LAYOUT, GRAFISK PRODUKTION, TRYCK & DISTRIBUTION ŐƌĞŶƐŚƵƐĞƚWƌŽĚƵŬƟŽŶ͕ũćƐƚĂ͘
OMSLAGSBILD ŐŶĞƐ^ĂŚůĠŶ͘&ŽƚŽ͗ZŝĐŚĂƌĚ^ĂŚůĠŶ͘
NÄSTA NUMMERhƚŬŽŵŵĞƌϭϬĂƉƌŝůϮϬϭϳ͘DĂŶƵƐƐƚŽƉƉϮϬŵĂƌƐϮϬϭϳ͘

TRYCKSAK

BOKA ANNONS SENAST 20 MARS • 0660-29 99 60, monica.berglund@agrenshuset.se
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hoppets stjärna
star of hope
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GIDE GET
͵WZ/^d>d&PZd'
I februari i fjol på Ostfestivalen i Stockholm ﬁck Gide Get, Silver för Getmesen
och Brons för Sören istället för Chévre. I oktober 2016 ﬁck vi Silver för vår
Vällagrade Caprin i kategorin Övriga ostar under SM i Mathantverk.
TEXT: ANNA-KARIN GIDLUND GIDE GET HB

OSTFESTIVALENS MEDALJTÄVLING
Söndag 21 februari 2016 avgjordes
efter att en jury på 45 ostexperter
provat ostar indelad i fyra kategorier
under ledning av Gunnar Forssell,
juryns ordförande. Totalt 21 brons och
4 silver delades ut av Carl Jan Granqvistv samt Sören Persson, LRF och
Jan Ljungblom, ICA.

GETMESE 7% UTAN TILLSATS,
GIDE GET HB (GET)
Placering: 86%, 1:a plats av 9 tävlande
”Övriga ostar”! SILVER ÖVRIGA
OSTAR/MESE
Jurykommentarer:
”Ljusbrun getmese med slät yta,
liten doft, ﬁn sötsyrlig len smak”,
”Härlig fyllig med perfekt balans i
grundsmakerna och perfekt konsistens”, ”Fin smak utan överdrifter, homogen konsistens”, ”Ljust brun färg
med doft av kola och choklad, något
grynig i konsistensen, inslag av syra,
mycket trevlig, ger lust att äta mer”.
BLT-BLADET NR1 2017

SÖREN ISTÄLLET FÖR CHÈVRE,
GIDE GET HB (GET)
Placering: 71%, 6:e plats av 9 ”Övriga
ostar”, BRONS SYRADE FÄRSKOSTAR/ÖVRIGA OSTAR
Jurykommentarer:
”Vit slät yta, champinjondoft, behaglig syra, krämig”, ”Fint utseende
och struktur i ostmassan ....
Caprin Väl-lagrad getost ﬁck ett välförtjänt Silver i klassen Övrig Ost under
Öppna SM i Mathantverk i Umeå i
Umeå, Ida Olofsson var juryordförande och Bodil Cornell från Eldrimner
delade ut diplomet med omdömet ”En
vacker blommande ost med karaktärsfull smak”.
Att min vällagrade Caprin är väldigt
god det tycker jag och många kunder
med mig. Sist jag demonstrerade
osten hos Wijnjas på Kungsholmen så
ﬁck jag ett tack mail från en väldigt
nöjd kund. ”Vill återkoppla och berätta
att din Caprin var riktigt god. … Ost

som gör en glad!” Visst är det härligt
att göra en ostkund glad, det är värt
mycket mer för mig än att lyckas
under en tävling. Visst är det roligt
att vinna medaljer men framförallt är
det marknadsföringsvärdet som är det
positiva med medaljvinster.•
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Att vara mjölkbonde är ju inte precis ett
9-5 jobb, men vintertid kommer i alla fall vi
aningens närmare ett ”normalt” arbetsliv.
TEXT/BILD: MARINA EDBERG

KE Zd͵s/EdZ

V

i jobbar fortfarande alla dagar i
veckan, och har jour dygnet runt,
men det är inte samma stress
och det handlar mest om innejobb. Vi
mjölkar kossor (eller snarare robotarna
mjölkar dem), skrapar skit och ströar
liggbås, ser till att de är friska, kör ut
foder och ”extraknäcker” som barnmorskor när det föds nya kalvar. Allt
detta jobb ser likadant ut året om, vad
som gör den här delen av året mera
”normal” är att tiden som läggs på jobbet utomhus är betydligt mindre och vi
får tid till annat. Enda traktorkörningen är när vi fyller på foder i ungdjursstallet och i lagår’n, ﬂyttar ut sinkor,
tar in kor och kvigor som ska kalva,
samt skottar snö och sandar så att
mjölkbilen kan ta sig upp på gården.

,,

FRYSER MAN OM HÄNDERNA
ÄR DET BARA ATT STÄLLA
SIG OCH PRATA LITE MED EN
KOSSA OCH KLIA HENNE LITE
RUNT ÖRONEN, HÄNDERNA
BLIR VARMA OCH MAN KAN FÅ
SIG EN LITE KÄRVÄNLIG ”PUSS”
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Den kommer och tömmer mjölktanken
varannan dag, så vägen måste vara
framkomlig i stort sett jämt.
Största delen av tiden vi har ”över”
under den här säsongen läggs på att
reparera och ﬁxa saker som inte varit
akuta tidigare under året, serva och
se till att maskiner och traktorer är i
topptrim inför vårbruk och skörd, för
när utesäsongen drar igång styrs vi
nästan helt av vädret och måste kunna
köra direkt vädret tillåter. Då har man
INTE tid att stå och skruva i onödan.
Självklart går saker och ting sönder
medan man kör, men det ﬁnns en hel
del man kan göra i god tid innan för att
undvika detta.
Under denna ”lågsäsong” brukar
det även köras en hel del infoträffar
och kurser för oss mjölkbönder. Det är
skönt att komma hemifrån och få träffa
andra bönder och bara få surra och ha
det bra. För några veckor sedan var vi
på Mjölkföretagardagarna i Umeå. En
träff som anordnas över hela Sverige i
januari-februari. Fantastiskt bra föreläsare och vi bjöds även på god mat och
underhållning. En natt på hotell och
hotellfrukost, kan det bli bättre? Dessa
två dagar räknas helt klart in under inte
bara utbildning utan även semester.

Alla delar av året har sin tjusning.
Även om det vissa morgnar är lite
tufft att gå ut när det är 30 grader
kallt ute och trots att man är inomhus
i en varmbonad lagård måste jobba
med ytterkläder på, så är det ganska
skönt att arbeta med levande varelser.
Fryser man om händerna är det bara
att ställa sig och prata lite med en
kossa och klia henne lite runt öronen,
händerna blir varma och man kan få
sig en lite kärvänlig ”puss”. OK, det
kan vara snöstorm och strömlöst (fast
utan ström är man inte länge hos en
mjölkbonde, för vi måste ha elverk
så att korna får mat och vatten och
kan mjölkas), men det är inte många
saker som slår utsikten man har vissa
dagar under vintern, när man går in
från morgonens lagårdsjobb och möts
av en strålande soluppgång över en
gnistrande, snötäckt sjö…•
BLT-BLADET NR1 2017

Asylmottagningen.
Med önskan om ett bra 2017 så fortsätter vi att försöka hålla
en enkel information om läget för asylfrågor i BLT-området.
Migrationsverket har öppnat sitt kontor i Örnsköldsvik.
De håller öppet tisdagar och torsdagar 12-15 för drop
in-ärenden.
En förändring från förra året är att bostadsanvisning
överförts från Arbetsförmedlingen till Migrationsverket.
Det görs samtidigt med att man får besked om
uppehållstillstånd.
Migrationsverket minskar antalet boenden. Färre
personer söker asyl i Sverige, och det innebär att
Migrationsverkets behov av boendeplatser för
asylsökande fortsätter att minska. Antalet platser ska
minska med 23 500 till och med 20 maj 2017. Därför

har platserna på Bredbygården avvecklats medan
lägenhetsboenden som finns i Mellansel prioriteras. En
ny upphandlingsperiod blir klar i januari och teoretiskt
skulle Bredbygården åter kunna bli aktuell för boende.
Direktupphandlingen av Björnforsen och Gideågården
löper ut och avslutas under våren men de boendena kan
upphandlas igen vid nästa upphandling om behov finns
och de vid besiktning uppfyller kraven.
Ersättning till kommunerna för sﬁ-utbildning
till personer som bor på ett anläggningsboende
och har uppehållstillstånd upphör den 1 februari.
Utbildningsnämnden vid Örnsköldsviks kommun kommer
besluta hur man ska hantera SFI-undervisningen i
Långviksmon på sitt nämndmöte den 9 februari.

8 mars, kl 11-15 anordnas Friluftsdagen i Mellansel på
Mellansels Fritidsanläggning. Friluftsdagen är en heldag
med vinteraktiviteter för hela familjen och arrangeras av
Örnsköldsviks kommun i samarbete med Örnsköldsviks Naturoch friluftsråd och ett antal organisationer och sponsorer.
Anette Eikelboom Sällström har rekryterats som ny
medarbetare hos Kultur- och fritidsavdelningen. Anette ska
arbeta med integration och civilsamhällsfrågor. Det innebär
att hon tar över det kommunala uppdraget att samordna
stödet till de lokala nätverken av frivilligverksamhet.
Kontaktuppgifter:
Anette Eikelboom Sällström
anette.eikelboom.sallstrom@ornskoldsvik.se, 070-3010039

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

BLT-BLADET NR1 2017
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Från den 27 februari kan vi erbjuda Kassagirots tjänster.

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

Vardagar:
Lördag:

10-18
10-13

Telefon: 0662-303 15
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Välkommen
ƟůůǀĊƌ
ƵƉƉĨƌćƐĐŚĂĚĞ
ďƵƟŬ͊

ALLT UNDER ETT
OCH SAMMA TAK!

ÖPPET:
dŝƐ͕ŽŶƐ͕ĨƌĞϭϭ͘ϬϬͲϭϴ͘ϬϬ
dŽƌƐ͘ůƵŶĐŚƂƉƉĞƚϭϮ͘ϬϬͲϭϰ͘ϬϬ
>Ƃƌ͘ϭϬ͘ϬϬͲϭϯ͘ϬϬ

NÄRARBETSPLATS

SECOND HAND - LÅNGVIKSMON

dĞůϬϲϲϮͲϯϬϬϯϲ͕ϬϳϬͲϯϲϴϴϵϳϳ

TEL 0662-303 00

'DJHQVUlWW

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

måndag–fredag 10–13.30

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

3XENYlOODU

Hemkörning av varor
Seniordagar med specialerbjudande
- första onsdag varje månad

Sista fredag varje månad (from mars)

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

Övriga öppettider och arrangemang se
www.langviksmon.nu
Fullständiga rättigheter

BLT-BLADET NR1 2017

5% rabatt
Denna kupong ger dig 5% rabatt vid ett
köptillfälle på Storsjöbygdens Lanthandel, riv ut och ta med.
Erbjudandet gäller 20 – 25/2. Gäller EJ tobak, tidningar,
frimärken, apotek eller lotter.
Namn ..............................................................................................................................................................
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Vi har kommit till januari 2017 och hallbygget har verkligen kommit en bit
på vägen. Taket är på, fönster börjar komma på plats och arbetet invändigt
är igång. När man vandrar inne i hallen så slås man av hur mycket större
det känns än de ritningar man tittat på. Det kommande caféområdet
känns större men framförallt själva hallen känns enormt stor.
TEXT/BILD: FREDRIK ULANDER

HALLBYGGET
N

är man vandrar runt i lokalerna
och tittar i gymmet, omklädningsrum, caféet och hallen, så
känns det nästan overkligt. Så länge
som vi hållit på att försöka få till denna
hall och nu är den verkligen på gång.
Just nu (när detta skrivs, när ni läser
det är det nog klart) pågår arbetet att
bygga ihop allaktivitetshallen med
simhallen. Sammanfoga dessa huskroppar så att de så småningom får en
gemensam entré.
Parallellt med byggarbetet så pågår
mycket annat arbete. Vi förhandlar
med kommunen kring drift och uthyrning. Vi jobbar hårt med ﬁnansiering
av hallen. Uppföljning av ansökningar
vi skickat in till olika instanser, vi
försöker hitta någon som vill köpa
namnet på hallen. De ﬂesta av er, både
företag och privatpersoner, har fått
erbjudande hem om att köpa byggplåt
i hallen. Byggplåtarna är en del i
ﬁnansieringen men också en möjlighet
för alla att kunna lämna ett bestående
inslag i hallen att man var med och
stöttade projektet.
En annan viktig del som det jobbas
med under den här tiden, men som
mer handlar om när hallen är klar är
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arbetet med att få till en certiﬁerad
fotboll i skolan för högstadiet. Vi vill
alltså kunna erbjuda våra ungdomar
i högstadiet möjligheten att kunna
välja fotbollsinriktning och därmed
kunna träna fotboll på skoltid. Det här
en fantastisk möjlighet vi vill erbjuda
våra ungdomar. Extra träningspass
med utbildad tränare med fokus på
fotbollsutbildning är något vi tror och
hoppas ska ge våra ungdomar bästa
förutsättningarna för att spela fotboll
och därmed också säkerställa fotbollen
i vårt område för framtiden. Det här
kan bli något unikt i vår kommun, om

vi lyckas så blir vi den enda skolan i
kommunen med certiﬁerad fotboll i
skolan.
Nu har ni fått läsa lite och se bilder
på hur hallbygget och arbetet kring
den fortlöper. Nu erbjuder vi även
chansen för er att komma och titta på
hallen. Lördag den 18 februari kommer
vi att ha öppet hus för allmänheten
mellan kl.13-16! Passa på att komma
och titta hur hallen kommer att bli, vi
kommer att bjuda på ﬁka och det ﬁnns
även möjlighet att köpa byggplåtar.
Välkommen den 18 februari!•
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HISTORISK TILLBAKABLICK

ÄRAS DEN SOM ÄRAS BÖR

D

en som under 1800-talet hade
stort inﬂytande på befolkningsutvecklingen i byarna runt Storsjön
var en kvinna vid namn Sara Margareta (Greta) Persdotter. Hon föddes i
Mattarbodum 1821-02-12. Hennes far
hette Per Christoffersson och var född
1786 som son till Christofer Christoffersson på Mattarbodum nr: 1. Hennes
mor Katarina Johansdotter var född
i Björna 1790. Det kan också nämnas
att en bror till Sara Greta, Christoffer
Persson, blev anfader till Rönnkvist/
Mattebo-släkterna. Christoffer var gift
med Anna Maja Nilsdotter, en syster
till Kristoffer Nilsson/Lundberg.
Till Mattarbodun kom det vid
samma tid en dräng vid namn Samuel
Erson som var född 1814-03-17 som
yngst i Erik Anderssons och Anna
Kristoffersdotters barnaskara i Nott-

ﬂärke, Anundsjö Socken. Det dröjde
inte länge förrän tycke uppstod mellan
Samuel och Sara Greta. Vid giftermålet
i Björna kyrka på midsommarafton
1841, ﬁck de ett hemman, tillhörande
Mattarbodum nr 1, på Långnäset (Näset) mitt i Storsjön.
Samuel som var en driftig arbetare
ﬁck snart ett blomstrande jordbruk
på Näset. Hans driftighet visade sig
också bestå i ﬂitigt barnalstrande. De
ﬁck nämligen under de följande 22
åren inte mindre än tretton barn varav
tolv nådde vuxen ålder. Praktiskt
taget samtliga barn bildade familjer i
närområdet och bidrog på så sätt till
befolkningsökningen. Barnens namn
och födelsetal som följer:

Anna Cajsa 1842-01-21 (kort datum)
Sara Stina 1843-05-14
Eric 1844-07-27

Ingrid Märta 1846-01-06
Petrus (Per) 1848-01-01
Christoffer 1849-07-16
Lisa Greta 1851-08-20
Magdalena 1853-10-03
Brita Maja 1855-09-08
Sigrid Carolina 1858-01-09
Johannes (Janne) 1859-12-27
Salmon 1861-10-06
Jonas 1863-04-11 död 1863-06-15
(dödsorsak okänd, troligen någon
epidemi)
En del av sönerna med efternamn
Salomonsson tog sig senar efternamnet Näzell. I något kommande nummer
skall jag göra ett försök att nedteckna
deras vidare öden.•

JÖRAN LUNDBERG

Våra Mio Inredare kan hjälpa
dig att förändra ditt hem eller
bara förstärka din personliga
stil. Du får tips och råd om
möbler, belysning, färger,
accessoarer och annat som
är bra att tänka på när du
inreder ditt hem.

Mio Örnsköldsvik E4, avfart mot Själevads kyrka.
Handelsvägen 1, Själevad. 0660-37 65 10. Mån-fre 10-19. Lör 10-15. Sön 11-15.
Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se
BLT-BLADET NR1 2017

www.mio.se
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DEN GAMLA STUGANS
FÖRVANDLING
Ruth och Åke Martinell, Uttersjö, har fullbordat ett stort arbete med att ﬂytta
en gammal stuga från Västanå till Uttersjö. Stugan stod på Ruths föräldragård
och användes då som bagarstuga.
Stugan är från 1700-talet och hade ﬂyttats en gång tidigare.
TEXT: MONICA NYSTRÖM

R

uth hade länge haft önskemål
om en egen bagarstuga. Dottern
Johanna har varit med och bakat
tunnbröd ända sedan hon var liten, i en
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annan bagarstuga. Men nu skulle de få
glädjen av kunna baka hemma. Ruth sätter stort värde på att lära ut och bevara
detta kulturarv, att baka tunnbröd.
Föräldrahemmet stod tomt och
skulle säljas, men Ruth funderade på
om bagarstugan skulle gå att ﬂytta till
Uttersjö. Stugan var i väldigt dåligt
skick. De tog kontakt med timmermannen Per-Anders Sjölund från Björnsjö,
som ﬁck bedömma om det var ett
projekt som gick att genomföra.
– Den är inte så bra, men det ska
nog ordna sig, sade han.
Det är i hög grad tack vare PerAnders och hans son Per-Arne som
den nu står i Uttersjö.

Stugan plockades ner år 2003 av
8 män, sommarens varmaste dag i
juli. Det gick åt många liter dryck den
dagen.
År 2004 timrades stugan upp på ny
grund. Flera stockvarv nertill byttes
ut. Nya murstockar till vedspisen i
köket och till bakugnen. Trappskrubb
och dörrar, innertak och golv återanvändes. En lokal snickare gjorde en ny
entrédörr efter gammal förlaga
Nu när stugan i stort sett är klar och
där många saker och detaljer av den
gamla tiden ger sken av all enkelhet
men ändå är funktionellt och rogivande, då känner man “här skulle jag
vilja bo”.•

BLT-BLADET NR1 2017

UTTERSJÖ
BOKEN
Jag har fått låna och delvis läst en bok om Uttersjö.
– Uttersjö fram till 1995- som boken heter, i mörkröda hårda pärmar
och i A4-format .
Boken såldes slut ganska omgående, men ska ﬁnnas på biblioteken i
Björna och Örnsköldsvik.

VACKRA
KERSTINS UDDE
I TREHÖRNINGSJÖ

TEXT: MONICA NYSTRÖM

Kerstins Udde är en fantastisk
plats där många har ett ﬂertal
glada och ﬁna minnen ifrån.
Kerstins Udde tillsammans med
campingen och stugbyn har
i många år verkat under tuffa
förhållanden.

D

et började med f.d. folkskoleläraren Anders Nordström, Björna,
och hans stora intresse och
engagemang för att lokal historia ska
komma på pränt.
Anders startade en studiecirkel
hösten 1991, med närvarande
både från Uttersjö och Björnaby.
Målsättningen med cirkeln var att dokumentera händelser och företeelser
som på ett eller annat sätt är kopplade
till Uttersjö.
Efter studiecirkelns avslutning
fortsatte Åke Martinell med att sammanställa en bok om Uttersjö.
Hjälp med arbetet till sammanställningen ﬁck Åke av bland andra
Örnsköldsviks museum och dess
fotograf Göran Omnell, lantmäteriet,
tingsrätten, träffpunkten i Hädanberg
med Ruth Martinell och Stig Larsson,
Björna.
Bokens 26 kapitel behandlar bland
annat:
Nybyggarverksamhet på 1700-talet,
fäbodar, Slåttermyrar, Björnbergstorpet, bebyggelseinventering med foton,
fastighetsbildningar, befolkningsuppgifter, förmåner, vägar, kvarnar, kraftstation, sista husförhöret i Uttersjö
1899 och ett bonde år.
Mycket intressant läsning.
Våra byar här uppe i norra delen
utarmas mer och mer, de gamla faller
ifrån och vi glömde att fråga dom om
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TEXT. LENA STRÖMBERG
BILD. SAMUEL SÖRLIN

saker vi sedan kan grubbla ihjäl oss
på. Ni vet väl att storhetstiden här
uppe var på -50 och -60 talet. Så en
uppmaning, ta Er i kragen och skriv
ner det ni vet om Era byar och barndom, så slipper ni stå där den dagen
då barnbarnen kommer och frågar.
Jag vet att många byar redan har
skrivit om sin by. En guldgruva.
Men vi måste skriva historien, ingen
kan skriva den åt oss. Kanske minnet
har börja svikta på en del så gör som i
UTTERSJÖ, gör en BOK.•

Hösten 2015 tog Kerstins Udde
beslutet att samarbeta med migrationsverket och ge de möjligheterna
att hyra anläggningen. Samarbetet
med Migrationsverket blev inte vad
som förväntades vilket resulterade
i att Kerstins Udde har fått se över
vilka andra möjligheter som ﬁnns
tillbuds. I dag vårvintern 2017 är
hela anläggningen ute till försäljning. Vi i KU styrelse tillsammans
med Tre-sjö Fritid enades om att
prova möjligheten att sälja hela
anläggningen.
– Vi anser att anläggningen har
en stor potential med rätt ägandeform, fortsätter Ordförande Patrick,
utvecklingsmöjligheterna är goda.
Vi hoppas på en seriös köpare med
idéer! Kerstins Udde är en hjärtefråga för byborna som nu är i spänd
väntan på ett bra avslut. Kerstins
Udde är en riktig pärla i bygden!
Försäljningsrätten gick till
Mäklarhuset, Anders Edmark i
Örnsköldsvik.•
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Semmelwrap
Semmelwrap (2016), semmeltårta,
karlsbadersemla och vaniljsemla. Nu för tiden ﬁnns
det många varianter på det klassiska bakverket,
och nu kommer ännu en nyhet, nämligen prinsesssemlan.

Prinsessemla
Till 16 stycken minisemlor behövs:
50 gram jäst
100 gram smör
½ tsk malen kardemumma
3 dl mjölk
1 ägg
1 dl strösocker
½ tsk salt
Ca. 1 liter vetemjöl special
Fyllning:
Mandelmassa (se till höger) rör ut med lite vispgrädde
och eventuellt brödet du gröper ut från bullen.
Hallonsylt
Topping:
Grön marsipan
Vispad grädde
Florsocker
Marsipanros
GÖR SÅ HÄR:
Smält smöret i en kastrull tillsätt mjölk och kardemumma. Smula jästen i
en bunke o tillsätt den ﬁngervarma mjölkblandningen. Rör ut jästen. Tillsätt
resten av ingredienserna och knåda degen 10 min. Pudra över mjöl och låt
jäsa under bakduk ca 30 min. Stjälp upp degen på ett bakbord o dela degen
i ca 16 bitar. Forma degen mellan kupade händer så du får en slät bulle.
Lägg på plåt med bakplåtspapper och låt jäsa under duk ca 30 min. Grädda
i 225 grader ca 5-7 min. Låt svalna.

Mattias Ljungberg på Tössebageriet i Stockholm lanserade år 2015 den nyskapande och
spännande semmelwrapsen som kopierats av
många andra konditorier och bagerier.
Har du testat den nya varianten på semla?
Här hittar du skaparen Mattias Ljungbergs
recept!
Mandelmassa
400 g mandelmassa
100 g skalad riven mandel
0,5 msk kardemumma
Fördeg
400 g vatten
100 g mjölk
60 g jäst
500 g vetemjöl
Vetedeg, fortsättning
250 g vetemjöl
200 g smör
200 g socker
10 g kardemumma
7 g salt
1 st ägg
GÖR SÅ HÄR:
Fördeg - Lös jästen i vattnet. Blanda i övriga
ingredienser och låt vila i rumstemperatur i
30 min.
Vetedeg, fortsättning - Blanda alla ingredienser utom saltet med fördegen. Blanda degen
väl i ca 8 minuter i maskin med krok. Saltet
tillsätts sista minuten.
Låt degen vila i ca 10 minuter.
Dela upp degen i 60-70 g stora bitar.

Tips: Väg degkluttarna, ca 70 g styck.

Rulla runda bullar och låt bullarna stå i 30
minuter under en handduk.

Kavla ut marsipanen tunt och stansa ut rundlar med en skål, ta en skål
som är lagom stor för att marsipanen ska nå runt hela bullen. Använd lite
ﬂorsocker om marsipanen fastnar.

Kavla ut degen till runda mycket tunna plattor
ca 20 cm i diameter. Om det är jobbigt att
kavla så kavla i lite åt gången i omgångar.

Bred lite vispad grädde på bullen och täck med marsipanen. Skär av locket,
gröp ut ett hål och fyll med mandelmassa. Toppa med en tesked hallonsylt.
Spritsa på grädden och sätt på locket.

Baka av på ca 240 grader (OBS! helt beroende
på ugnstyp) i ca 3 minuter. Degen ska kunna
vikas utan att spricka så du får prova dig fram.

Spritsa på lite grädde och fäst marsipanrosen. Pudra över ﬂorsocker.
14
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Nolaskogs företagarförening – Tillsammans blir vi starkare!
Om inget anges så är det 0662 som gäller

GYM, VATTENGYMPA

Långviksmon Cement

070-3489922

BYGGMATERIAL
Träkompositprodukter i Norrland AB

070-5432500

<ĞƌƐƟŶƐhĚĚĞ^ƉĂΘdƵƌŝƐŵ͕dƌĞŚƂƌŶŝŶŐƐũƂ
Jollen

ϮϬϰϬϱ

GÅRDSBUTIK

Johans stugor, Hemling
070-6311820
Kvarnforsen, Studsviken
32077, 070-2315346
Kärrsjögårdens stugby
46100
<ĞƌƐƟŶƐhĚĚĞ
Spa camping stugor & konferens, Tre-sjö
20405
Björna camping
073-8304708

Tunnbröd, hemägg, hantverk mm
ǇŚćǆĂŶ'ĊƌĚƐďƵƟŬ͕ũƂƌŶƐũƂ
ϬϳϯͲϬϯϮϲϴϬϵ
Mohairprodukter från egna djur
Kallmyra Mohair
070-6440105
Gurka, jordgubbar, ägg mm
Maria Gimbergsson, Nyliden
070-2243101
Getostar, självbetjäning i kylskåpet dygnet runt.
Gide Get, Djuptjärn
070-3621043
,ĂƌĞŐĞŶŬŽƌǀƟůůǀĞƌŬŶŝŶŐ͘
Gården i Långsjön
070-3711846

DRIVMEDEL

HANDEL

CAMPING, STUGOR, ÖVR. BOENDE

Ica Jouren, Björna
Tresjö Bensin & Allhandel
Bilisten, Hemling

10150
20175
31035

ELEKTRIKER
Ernst Strömgren, Byviken
Egnors El, Studsviken
RA Elektronik, Leding

070-2654232
070-212 13 40
070-2757090

FASTIGHETSBOLAG
Björna Industrier

HANTVERK
Magdalena Sondell, Långviksmon

070-5532035, 070-5531860

FOTVÅRD
>ŝƐĞůŽƩ^ƂĚĞƌůŝŶĚ͕EǇůŝĚĞŶ
ŝƌŐŝƩĂĚƐƚƌƂŵ͕<ćƌƌƐũƂ
<ĞƌƐƟŶƐhĚĚĞ^ƉĂ͕
Margareta Wåhlstedth

Ingelas hundskola, Lemesjö

HOTELLINREDNING

070-2110692

Perfect Match Interior AB,
Långviksmon

Tillverkning & Försäljning Rapobrännaren
Robert Andersson, Bränna Långviksmon 070-3388450

512750

GRÄVNING
tĞƐƚďĞƌŐƐŵĂƐŬŝŶƌĞƉ͘ƐĞ͕DŽǀĂƩŶĞƚ
Håkan Persson Maskin, Långviksmon
Flygsjö Maskintjänst
Björna Gräv & Schakt

073-1809519

512140, 070-6630270

HUMANITÄRA INSATSER
Hoppets Stjärna, Kärrsjö

46100

HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER

GARDINTILLVERKNING
Örnsömnad, Långviksmon

070-3034404

HUNDSKOLA

ϬϳϬͲϮϰϵϰϭϮϲ
ϬϳϬͲϮϰϭϯϴϵϵ

FRILUFTSARTIKLAR
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Skor, rengöringsmedel
ǀĂWĞƩĞƌƐŽŶ^ŬŽƌ͕EćƐĞƚ
ϬϳϬͲϭϯϬϳϬϵϰ
<ůćĚĞƌ;ĨƌćŵƐƚďĂƌŶͿ͕ƚĞǆƟů͕ŚĞŵŝŶƌĞĚŶŝŶŐ
<ƌŝƐƟŶĞŬƵůůĞŐĊƌĚ͕<ĂƌůƐǀŝŬĞŶ
ǁǁǁ͘ŬƌŝƐƟŶĞŬƵůůĞŐĂƌĚ͘ƐĞ
<ĂīĞŵĂƐŬŝŶĞƌ
Be-Ing-You HB, Lemensjö
073-1810707
^ĞĐŽŶĚ,ĂŶĚƵƟŬͲ<ůćĚĞƌ͕ƉƌǇůĂƌ͕ůŽƉƉŝƐ
Ankaret Långviksmon
0662,30036, 070-3688977

ϬϳϬͲϱϭϱϬϮϵϰ
070-6311921
073-0352488
070-6531147

Hjälpande händer, Trehörningsjö
Amlis Allservice, Kärrsjö

070-6893268
073-0679238

Brunos Servicecentral, Kärrsjö
070-210 79 50
Björna Industrier
070-5532035, 070-5531860
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HJÄLPREDAN

FÖRETAG INOM BJÖRNA, LÅNGVIKSMON
OCH TREHÖRNINGSJÖ MED OMNEJD

HJÄLPREDAN
HÅRVÅRD
Gunillas Hårverkstad, Långviksmon
Lissans Frisering, Björna

LIVSMEDEL
30132
10478

HÄSTVERKSAMHET
Barfotaverkning, bootsutprovning o kurser
Emmas hovvård, Kantsjö
076-8181239
Ridskola, showkläder, hästsmycken mm
Maria Egnor, Hemling
073-0281810
hƚďŝůĚŶĂǀŚćƐƚŽƌǇƩĂƌĞ͕ŝŶĂĐŬŽƌĚĞƌŝŶŐ͕ĨƂƌƐćůũŶŚƂ
:t,ćƐƚĐĞŶƚĞƌ͕DŽǀĂƩŶĞƚ
ϬϳϬͲϯϲϯϵϰϴϲ
Kör häst och vagn/släde på uppdrag
dŽƌŐŶǇ<ůĂǀĞǀŝŬ͕>ĊŶŐǀĂƩŶĞƚ
ϬϳϮͲϳϬϲϬϵϭϯ

JAKTARRANGEMANG
^ůŝƌĞĞƌ,ƵŶƟŶŐ͕<ćƌƌƐũƂ

ϬϳϬͲϯϰϲϴϲϱϬ

070-6022530
070-5142781
ϬϲϲϯͲϰϭϬϯϯ
073-0548062
10137
070-2116948
ϬϳϮͲϳϬϲϬϵϭϯ
070-363 22 74
070-679 51 07
070-3711846
070-3621043
ϬϳϬͲϯϯϰϰϴϲϮ
ϬϳϬͲϱϭϵϭϬϲϲ
073-8101917

070-2521437
073-8112497

KONSULTER
Contrea, Trehörningsjö
^ũƂŝŶŐƐĂŬƟĞďŽůĂŐ͕ũƂƌŶĂ
Sondells IBC kontroll, Långviksmon
^ŶŐůƵŶĚŽŶƐƵůƟŶŐ͕>ĊŶŐǀŝŬƐŵŽŶ

Hälsa och personlig utveckling
Lena M Design- for a balanced lifestyle,
Långviken,Tresjö
070-9225956
Förebyggande hälsa
Be-Ing-You HB, Lemesjö
073-1810707, 073-1809519

Bosse Näslund, Lemesjö
Brånaform, Märta Lindqvist, Kärrsjö
Horse, Hound & Human i Rörelse
,ĞůĞŶdŽƌƐƚĞŶƐƐŽŶ͕DŽǀĂƩŶĞƚ
<ĞƌƐƟŶƐhĚĚĞ^ƉĂ͕dƌĞŚƂƌŶŝŶŐƐũƂ

070-3165660
070-2521437
ϬϳϬϴͲϳϲϬϯϴϳ
ϮϬϰϬϱ

MAT & CAFE
Millans Mat o Cafe AB, Långviksmon
(Mat, tårtor, catering)
30300
<ĞƌƐƟŶƐƵĚĚĞ^WΘƚƵƌŝƐŵ͕dƌĞŚƂƌŶŝŶŐƐũƂ
ϮϬϰϬϱ
Trapper Inn, Trehörningsjö
20175
Björna Camping
070-3585098
Björna Pizzeria o Restaurang
43006

MUSIK
Peter Grundström, Björna

Vin, whisky, öl, Cognac, choklad mm.
Strandbergs Dryckeskonsult, Långviksmon

070-3769939

076-7996574

REDOVISNING

070-5142769
ϬϳϬͲϱϴϭϬϲϱϵ
30004
ϬϳϬͲϰϵϳϮϲϮϮ

Seguri, Långviksmon
,ĞůĞŶƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͕ũƂƌŶĂ
^ƚƌĂŶĚďĞƌŐƐ<ŽŶƐƵůƚďǇƌĊ͕ĞƌŐǀĂƩŶĞƚ
Irenes Ekonomi & Admin. Teknik,
DŽǀĂƩŶĞƚ
ŐŶĞƚĂtĞƐƚďĞƌŐ͕DŽǀĂƩŶĞƚ
Sören Östman, Djuptjärn

070-5294233

REKLAM

LEASING
Sama AB, Långviksmon

LIVSSTIL

PROVNINGAR

KONST/ILLUSTRATIONER
Brånaform, Märta Lindqvist, Kärrsjö
Yvonne Frygell, Torsbacken

10150
10030
20027
30315
31006

MASSAGE

JORDBRUK
Näsbacka Gård, Näset
Ulf Noren, Näset
ĞƌŐǀĂƩŶĞƚƐĨĂƌŵ
Mikael Salomonsson, Torsbacken
Erikssons Lantbruk, Björnabyn
Kjell-Ove Molin, Trehörningsjö
dŽƌŐŶǇ<ůĂǀĞǀŝŬ͕>ĊŶŐǀĂƩŶĞƚ
Magnus Samuelsson, Björna
Håkan Nilsson, Remmarn
Gården i Långsjön
Gide Get, Djuptjärn
<ĞƌƐƟŶ'ƌƵŶĚƐƚƌƂŵ͕ũƂƌŶĂ
DŽǀĂƩŶĞƚƐD,
Edlunds Lantbruk, Trehörningsjö

Ica Jouren, Björna
Coop Nära, Björna
Coop Nära, Trehörningsjö
Storsjöbygdens Lanthandel, Långviksmon
Hemlings lanthandel ICA Nära

070-2727432
ϬϳϬͲϲϭϭϲϮϵϮ
ϬϳϬͲϲϯϱϱϱϮϰ
ϬϳϲͲϴϮϰϭϴϮϳ
ϬϳϬͲϮϲϲϳϰϯϳ
070-3621043

&ƌĞĚĚĞƐ'ƌĂĮƐŬĂƉƌŽĚƵŬƚĞƌΘƚũćŶƐƚĞƌ͕ũƂƌŶĂϬϳϬͲϲϮϮϯϰϭϰ
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REP AV MOTORER O FORDON
Bert Nilsson, Björna
Björna Bil & Motor
Tords el & dieselteknik, Lemesjö
Romoda, Björna
Bennys Garage, Lemesjö
Långviksmons Bilservice, Bo Sahlen

SPRÄNGNING
10341
070-6125311
070-659 57 90
076-8305948
0731-810707
30123

REP AV SKOTRAR, RESERVDELAR
tĞƐƚďĞƌŐƐŵĂƐŬŝŶƌĞƉ͘ƐĞ͕DŽǀĂƩŶĞƚ

ϬϳϬͲϱϭϱϬϮϵϰ

SKOGSMASKINTJÄNSTER
Torsbackens Traktortjänst AB
NK Trä & Traktor, Hemling
Kvista skog AB, Hemling
Skog & maskin i norr AB, Björna
Forsbergs Bygg o Anläggningar AB,
Önskanäset
Kantsjö skogstjänst AB
Hedlunds skogsmaskiner i Björna AB
Dahlbergs Björna AB

073-0548062
073-077 70 31
073-077 70 30
10500
070-6487832
070-6496898
070-591 55 18
076-8455948

SKOGSRÖJNING
Strandbergs Trädgård, Långviksmon
WF Ren & Skog, Studsviken
Skogsjonas, Kärrsjö
dŽƌŐŶǇ<ůĂǀĞǀŝŬ͕>ĊŶŐǀĂƩŶĞƚ
(uppdrag med häst i ömtålig terräng)
ZĂīĞƐ'ƌćƐŽ'ƌƵƐ͕ZĞŵŵĂƌŶ
(Trädfällning)

076-7996574
070-3926687
070-2618185
072-7060913
070-3461616

BoochBygg i Långviksmon AB
070-2110662
Byggnadsservice HB i Långviksmon
070-317 59 83
Jonny Sahlen Bygg i Hemling AB
070-6557842
Svennes bygg & alltjänst, Lemesjö
070-522 88 16
Ivan Forsman, Trehörningsjö
070-2342746
WĂŶĞůŽůŝƐƚŚǇǀůŝŶŐ͕ĮŶƐŶŝĐŬĞƌŝĞƌ͕ĨƂŶƐƚĞƌƌĞŶŽǀĞƌŝŶŐ
Mia´s Alltjänst, Näset
070-6832799

SNÖRÖJNING
Rolf Lindströms Åkeri AB, Långviksmon
070-2242741
Långviksmon Cement AB, Långviksmon
070-3489922
André Karlsson, Kantsjö
21084
Skogsjonas, Kärrsjö
070-2618185
Björna Industrier
070-5331860, 070-5531860

21084
ϬϳϮͲϳϬϲϬϵϭϯ

TILLVERKANDE FÖRETAG
Prefabricerad Betong
Strängbetong, Långviksmon
512200
Vikväggar, Blockväggar
SWG, Långviksmon
30265
Tillverkning av karosserier för motorfordon,
ƟůůǀĞƌŬŶĂǀƐůćƉĨŽƌĚŽŶ
Björnavagnar, Björna
10008
Tillverkning av dörrar o fönster av metall
Alab Aluminiumsystem AB Trehörningsjö
512100
Metallegoarbeten
Industri prefab smide i Ö-vik AB, Långviksmon
30330
Kompositprodukter såsom blomlådor, sandlådor,
räddningspulkor, HAJK skoterpulkor, trappor,
handikappramper mm
'ůĂƐĮďĞƌƉƌŽĚƵŬƚĞƌ͕dƌĞŚƂƌŶŝŶŐƐũƂ
ϮϬϮϬϳ
Strumpor
AB Strumpfabriken i Björna
076-8241827

TRAKTOR & BILDEMONTERING
Bengt Erik Näslund, Trehörningsjö

SNICKARE
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Andre Karlsson, Kantsjö
dŽƌŐŶǇ<ůĂǀĞǀŝŬ͕>ĊŶŐǀĂƩŶĞƚ

070-3555935

TRANSPORTER
hůĂŶĚĞƌƐƵƐƐƚƌĂĮŬ͕dŽƌƐďĂĐŬĞŶ
Lindströms Bussresor, Långviksmon
Öviks express, Hemling

ϭϬϰϭϱ
070-2242741,
070-6654639
31035

UTBILDNING
Motorsågskörkort, Röjsågskörkort, överlevnadskurser
ZĂīĞƐ'ƌćƐŽ'ƌƵƐ͕ZĂůƉŚ^ĂŶĚŝŶ͕
Remmarn
070-3461616

UTHYRNING
^ŬǇůŝŌ͕ŵĂƌŬǀŝďƌĂƚŽƌ͕ůĂƐĞƌ͕ƐůćƉǀĂŐŶŵĞĚŬĊƉĂ
ǁĞƐƚďĞƌŐƐŵĂƐŬŝŶƌĞƉ͘ƐĞ͕DŽǀĂƩŶĞƚ
ϬϳϬͲϱϭϱϬϮϵϰ
Byggnadsställning aluminium
PF Engineering, Näset
070-3630197
7 tons grävare, annan utrustning för markarbeten
Skogsjonas, Kärrsjö
070-2618185
Roddbåtar, kanoter, cyklar samt vinterutrustning
med snöskoter & skoteroveraller
<ĞƌƐƟŶƐhĚĚĞ͕dƌĞŚƂƌŶŝŶŐƐũƂ
ϮϬϰϬϱ
Varmförråd uthyres
AB Strumpfabriken i Björna
076-8241827
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HJÄLPREDAN

Nolaskogs företagarförening – Tillsammans blir vi starkare!

VENTILATION

SAMLINGSLOKALER

/ŶůĂŶĚƐůƵŌ͕ũƂƌŶĂ

ϭϬϮϭϬ

VERKSTADSARBETEN
Svetsning, svarvning, järnbearbetning,
ǁĞƐƚďĞƌŐƐŵĂƐŬŝŶƌĞƉ͘ƐĞ͕DŽǀĂƩŶĞƚ

ϬϳϬͲϱϭϱϬϮϵϰ

ĂůĂŶƐĞƌŝŶŐǀĞǀĂǆůĂƌ͕ŬĂƌĚĂŶĂǆůĂƌ͕ƐǀćŶŐŚũƵů͕ŇćŬƚĂƌ
W&ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ͕DŽǀĂƩŶĞƚ
ϬϳϬͲϯϲϯϬϭϵϳ
Svetsning även aluminium, hydralslangar mm
Romoda, Björna
076-8305948
Magdas Mek, Långviksmon 072-2255755,070-3754555

Om inget anges så är det 0662 som gäller

Ledings Bygdegård
DŽǀĂƩŶĞƚƐǇŐĚĞŐĊƌĚ
Folkets Hus Långviksmon
Medborgarhuset Trehörningsjö
070-6677292
Nylidengården
Lemesjö Bygdegård
Remmargården

10434, 070-5110434
ϬϳϬͲϮϲϲϳϰϯϳ
30056
070-2107950,
070-6744252
22121
070-6946727

W>d^&PZPsZ/'s/<d/'

TELEFONNUMMER

VVS
Trehörningsjö Rörtjänst
Lundbergs Värme, Björna
Nilssons VVS i Björna AB

FÖRETAG INOM BJÖRNA, LÅNGVIKSMON
OCH TREHÖRNINGSJÖ MED OMNEJD

20275, 073-0474333
070-566 02 68
070-5105208

ÅKERI
Domeij Åkeri AB, Remmarn
Perssons Åkeri AB, Långviksmon
R. Lindströms Åkeri AB, Långviksmon
Anders Persson Åkeri AB, Björna

070-6543800
070-3996911
070-2242741
070-2656037

ÖVRIGA FÖRETAG
Vägbyggen & vägunderhåll
Svevia, Långviksmon
Övrig godshantering
JR Loading AB, Långviksmon
Posten Långviksmon
/ŶƐĂŵůŝŶŐƐƐƟŌĞůƐĞ
Hoppets Stjärna, Kärrsjö

30121
070-6752929
20119
46100

RELIGIÖSA FÖRSAMLINGAR
Björna Kyrka
Trehörningsjö kyrka
Tältmissionen, Kärrsjö
Långviksmons Missionsförsamling
Aspsele Missionsförsamling
Hemlings Missionsförsamling
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513530
20030
46100
30145
42031
070-281 87 06
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SPÄNNANDE PROJEKT
ÖVER MOVATTSSJÖN
En kall januaridag när isen är ca 50 cm tjock på Movattsjön, då är det dags
för Vattenfall att lägga ner elkabel över sjön. Ett spännande projekt som inte
varit så beprövat förr, att lägga sjökabel mitt i vintern.
TEXT/BILD: STRÖM

E

n ca 6 tons Bobcat ﬁck i uppdrag
att fräsa en ca 1,5 dm bred ränna
tvärs över hela Movattssjön. Väldigt spännande att se om isen skulle
hålla när den delades mitt itu. Bobcaten försågs med järnrör som stack ut
på sidorna för att hindra maskinen att
skjunka ifall isen skulle brista. Allt
gick väldigt bra hela vägen över till andra sidan sjön, men när han sen skulle
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backa ut på isen igen och köra tillbaka
så brast isen och maskinen blev liggande i vattnet. Turligt nog så var det
väldigt nära land och en grävmaskin
kunde komma till undsättning och
dra upp Bobcaten ur vattnet. Föraren
klarade sig bra.
När rännan var öppen och Bobcaten bärgad var nästa uppdrag att dra
kablarna över sjön och få dem ner i

rännan. Eftersom det var kallt ute så
började det snabbt att frysa i rännan
men allt gick bra till sist efter gediget
arbete långt in på kvällstimmarna.
Nu ligger elkabeln där på botten av
Movattsjön . Projektet med nergrävda
kablar i bygden ska förhoppningsvis
ge oss mindre strömavbrott i framtiden.•
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SKIDSPÅR I BJÖRNA
Längs med Gideälven slingrar längdskidspåret sig fram. Från
Björnakraftstation upp till Mattarbodforsen. Sträckan längs älven
är ca 12 km. Spåret ansluts även till en skogsbilväg som i sin tur
ger en extra sväng på ca 5km. Två kortare spår på 600 meter resp
4 km. Spåret har ordnats i ﬂera år, vilket känns extra kul. Alla är
hjärtligt välkomna och njuta av denna upplevelse!
BJÖRNA IF SKIDOR
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JÖRANS BLOGG

Gamlingen

BEGRÄNSNING.

I

umgänget med olika människor
upplever man ofta att med stigande
ålder förändras deras livsbetingelser avsevärt. Olika funktioner som är
förutsättningen för ett aktivt fysiskt
och mentalt liv begränsas eller helt
försvinner. Mer eller mindre grava
handikapp måste man kunna bemästra och om möjligt minimera. Med
olika hjälpmedel och stimulerande
omvårdnad kan man, trots bristande
förmåga, ändå ha möjlighet att leva en
aktiv och värdig tillvaro.
I en sådan situation är det viktigt,
ja, helt nödvändigt, att man inte
förlorar livsgnistan. Jag tror att; har
man bara ork och energi kan man leva
ett någorlunda fullgott liv även om
några av våra kroppsfunktioner inte
är helt tillfredsställande. Samtidigt
måste man kunna acceptera att livet
förändras på olika sätt och inrätta sig
därefter. Jag har mött personer som i
så gott som hela sitt liv varit bundna
vid en rullstol men ändå sprudlat av
liv och övernog av liv. De har mitt i en
annorlunda livssituation kunnat leva i
en meningsfull miljö. Samtidigt som de
genom sin ”aura” berikat sin omgivning på ett häpnadsväckande sätt.
Jag känner själv att jag inte är lika
rask i benen som i unga år. Att bestiga
Kebnekaises topp (som jag gjort ett
antal gånger) ligger nog numera utanför möjligheternas gräns. Men fast
jag är fullt medveten om den begränsningen kan jag ändå leva ett rikt och
meningsfullt liv. Jag är glad att jag kan
promenera bort till postlådan varje
morgon och hämta dagens dos av nyhetsinformation, i form av husorganet
ÖA, och ta till mig av dess innehåll.
Och dessutom fylla mina dagar med
olika aktiviteter som ger mig både
fysisk och mental stimulans..
Det är synd om den människa
som tappar livsgnistan. Lusten att
leva, även i en begränsad tillvaro,
är skillnad mellan liv och död. I det
skedet är det dubbelt så angeläget
att vi är ”medmänniskor” som genom
BLT-BLADET NR1 2017

vårt uppträdande kan gjuta mod och
livslust hos en modlös medvandrare.
Det är således inte ”kört” även om vårt
liv inte kan levas som alltid. I en sådan
fas i livet är det också viktigt att det
ﬁnns skyddsnät omkring oss i form av
god hälso- och sjukvård som i möjligaste mån kan minimera olika sjukliga
handikapp. En förtroendefull och god
kontakt med en omsorgsfull husläkare
är oftast till god hjälp i en trång livssituation. Dessvärre är det så att det
inte fungerar helt tillfredsställande alla
gånger. Det är därför så nödvändigt att
sjukvården ges högsta prioritet. Att
gemensamt och utan politiskt käbbel
se till att man tillskapar en förnämlig
hälso- och sjukvård måste därför vara
en angelägenhet för oss alla.
Någon gång kommer vi alla till
livets slutskede. Paulus skriver på
sin ålderdom i 2.Tim; 4. Jag är nu
färdig att offras. Jag har kämpat den
goda kampen, jag har fullbordat mitt
lopp. Han såg således verkligheten i
sitt liv och accepterade detta faktum.
Även då ﬁnns det sann och uppriktig
omsorg. Oavsett vilka livsfunktioner
som försvinner vill man se till att det
kan levas ett fullgott och värdigt liv. I
hemtjänsten och vid olika äldreboenden ﬁnns det ”änglar” som hängivet
arbetar för att deras skyddslingar skall
ﬁnna sig väl till rätta. Genom en väl
fungerande åldringsvård kan även den
tiden i en människas liv innehålla ett
stort mått av sinnesro.
Det har inte alltid varit så. Dan
Andersson har i sin dikt ”Gamlingen”
beskrivit en annan tid då många åldringar hänvisades till ett torftigt liv på
”fattighusen”.
Jag bifogar den
till min blogg.•

Jag ﬁck bröd, man jag vet icke huru,
det kom liksom ovanifrån,
och jag byggde av otäljd furu
ett pörte vid Savonaån.
Jag åt bark med de mina om våren,
och till drick jag tappade sav,
jag timrade giller i snåren
och var nöjd med vad Herren gav.
Och min ende son han vart bonde,
och tog kvinna han liksom jag,
han regerade mest som den onde,
och drev drängar med hugg och slag.
Och åt mäj, som var gammal o
ch styvbent,
sa han aldrig ett hugnesamt ord,
fast jag timrat de hus han fått äga,
fast jag röjt varje tum av hans jord.
Och hans kvinna var vass som en skära,
och hans kvinna var kall som is,
och hans kvinna var tröttsam att svära,
och hon vart min ålders ris.
Och en dag stod en kärra på backen,
med en hösäck och bräde för två,
och för kärran stod tjuguårs Blacken,
och hans man var som aska grå.
Och jag tänkte, jag kan väl fråga,
vart färden gäller så dags,
men jag ville ändå inte våga att tiga är bäst till lags,
och jag teg och frågade icke,
och jag åt min välling i vrån,
och jag hörde på hela timmen
ej ett ord av min ende son.
Det var tyst med svära och träta,
det var ovant mot andra dar,
och när pojken min slutat att äta
så sa han, nu åker vi, far!
Är det högtid? Ska gamlingen åka?
Är det andra tider igen?
Men en vill inte fråga och bråka en får veta - får veta sen.
Vi stannade här. Jag är gammal,
jag orkar ej tala mer,
jag är liknöjd hur dagarna vandra,
och hur solen går upp och ner.
Men gott är vid fattighusborden
få ha som en orubblig tröst:
här är närmare den djupa jorden,
och den fattiga skördens höst.
På min träbrits drömmer jag vaken,
på min träbrits med sparsam halm och tung är luften som livet,
som en mara är nattens kvalm.
Och fast han var hård mot far sin,
så längtar jag härifrån,
jag längtar att gräva i jorden,
åt min hårde, min ende son.

JÖRAN LUNDBERG
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EN BILD BERÄTTAR

LYCKAN – EN EGEN SKRIVMASKIN?
Vintern 1945/46 var jag 11-årig skådespelare i en sketch som skulle spelas
på julfesten i Movattnets Ungdomsloge av IOGT. För scenograﬁn behövdes
en skrivmaskin med en ”plingklocka”
för effektens skull. Jo det fanns
sådana på gamla skrivmaskiner för
att göra skrivaren uppmärksam på att
raden höll på att ta slut. Det var en
viktig information, för att kunna planera skrivandet. Det gällde att se upp
så att man inte hamnade mitt i ett ord
när raden tog slut. Det fanns ju ingen
ångra-knapp så skrivet var skrivet.
Av någon märklig anledning kände
jag till att gamle sågverksägaren Erik
Lindström hade en gammal sådan maskin undanställd. Sagt och gjort: Jag
tog sparken och åkte dit och bad att
få låna den till vår teaterföreställning,
men när jag åkte hem därifrån hade
jag köpt underverket för fem kronor.
Oklart vad jag hade för ekonomiskt
underlag för att i den åldern våga och
kunna göra en affär i den då aktningsvärda storleksordningen.
Efter den lyckade scenshowen tog
sig min händige morbror Carl-Gustav
an maskinen. Han smorde upp tangenterna och lyckades till och med re-
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parera några som saknade ”bokstavsknapp”, bla med hjälp av bottenhylsan
på trasiga elsäkringar.
Det var en märklig gammal apparat
som hade tangenterna hängande
under pappersvalsen. Man ﬁck alltså
skriva ”i blindo” och lyfta upp valsen
för att se vad man hade skrivit! Men
den hade inget användbart färgband.
Jag ﬁck slå följe med mamma när hon
var på besök i Övik och i Facit-affären
på Storgatan mitt emot busstationen
lovade man att beställa ett åt mig. Det
var fyra centimeter brett för att kunna
täcka in alla tre tecknen som fanns på
varje tangentarm.
Det var således inte någon högteknologisk skapelse men jag var
ändå glad över att hjälpligt kunna
producera enklare texter. Det dröjde
tio år innan jag kunde gradera upp
mig. Sommaren 1954 ﬁck jag nämligen
tillfällig anställning som stabbläggare hos Erik Lindström och tjänade
tjugofem kronor per dag. Det var ett
supertungt arbete att bära nysågade
bräder uppför vingliga ställningar, som
slet hårt på knän och rygg. Först senare i livet stod det dessvärre klart att
ryggraden hade skadats permanent

och kräver kontinuerliga besök hos
naprapat, men det var ingen risk man
som artonåring reﬂekterade över.
Efter tre veckor hade jag tjänat ihop
tillräckligt för att ta tåget till Järnhandeln i Trehörningsjö och köpa en
splitter ny bärbar (snarare transportabel) skrivmaskin med beteckningen
Erika 10. Jag minns än i dag hur jag
åkte från Långviksmons station i en
järnvägsvagn där ena halvan var
avsedd för passagerare. Efter diverse
förhandlingar genomfördes köpet och
jag tog nästa tåg tillbaka med min
”skatt”.
Det låter kanske knäppt men jag var
euforiskt lycklig när jag cyklade hem
med dyrgripen på pakethållaren. Den
tjänade mig väl i alla år på gymnasiet
och under vidare mångåriga studier
och blev en verkligt kär vän, som både
behållit ett modernt utseende och
fortfarande fungerar helt tillfredsställande.•
TEXT: INGEMAR LINDBERG
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EVENEMANGSRUTAN
DATUM

TID

dŝƐĚϭϰĨĞďƌ
>ƂƌĚϭϴĨĞďƌ
^ƂŶĚϮϲĨĞďƌ
KŶƐĚϮϮŵĂƌƐ
>ƂƌĚϮϱŵĂƌƐ

PLATS

Ŭůϭϴ͘ϬϬ

Ŭůϭϴ͘ϬϬ
ŬůϭϴͲϮϭ


DŽǀĂƩŶĞƚƐǇŐĚĞŐĊƌĚ
>ĊŶŐǀŝŬƐŵŽŶ
DŽǀĂƩŶĞƚƐǇŐĚĞŐĊƌĚ
DŽǀĂƩŶĞƚƐǇŐĚĞŐĊƌĚ
>ĊŶŐǀŝŬƐŵŽŶ

feb

mars

april

AKTIVITET

ĞƌćƩĂƌŬǀćůůĂƌͲDŽǀĂƩŶĞƚŐĞŶŽŵƟĚĞƌŶĂ͕ŶŵćůĂŶϬϳϬͲϮϲϲϳϰϯϳ
WĂůƞĞƐƚŵĞĚƵŶĚĞƌŚĊůůŶŝŶŐƉĊ&ŽůŬĞƚƐ,ƵƐ͘ƌƌ>//&͘ŶŵćůĂŶϬϳϬͲϭϯϭϳϴϲϲ
ƌƐŵƂƚĞ͕ǀŝďũƵĚĞƌƉĊĮŬĂ
hƚďŝůĚŶŝŶŐ&ƂƌƐƚĂ,ũćůƉĞŶ͕,ũćƌƚƐƚĂƌƚĞƌŵŵ͕ďĞŐƌĂŶƚĂů͘ZŝŶŐϬϳϬͲϲϴϯϮϳϵϵĨƂƌŝŶĨŽ
^ŬŽƚĞƌƚƌćīŵĞĚĮŬĂƐĞƌǀĞƌŝŶŐƉĊDŽƉćƌůĂŶ͘ƌƌ>//&

Tala om vad som händer i din by! – Se till att synas under evenemangsrutan – Nästa nummer utkommer 10 april
Kontakta Monica Berglund, 0660-29 99 60, monica.berglund@agrenshuset.se. Priset är endast 40:-/rad och pengarna bidrar till en fortsatt utgivning av BLT-bladet.
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MARS

Kl 11 -15

FRILUFTSDAGEN 2017
Plats: Mellansels Fritidsanläggning
Heldag med vinteraktiviteter för hela familjen!

I samarbete med organisationer & sponsorer.
Läs mer på: www.ornskoldsvik.se/friluftsdagen

Örnsköldsviks

Natur- och friluftsråd

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS I HALLEN!

Lördag 18 februari kl.13.00-16.00 har ni chansen att komma och
titta i nya allaktivitetshallen, då vi kör öppet hus. Välkommen!

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

Telefon 0662-104 15, 070-314 10 58 • info@ulandersbuss.nu • www.ulandersbuss.nu
BLT-BLADET NR1 2017
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Över 50% av svenskarna
äter en semla på fettisdagen
Under ett år säljs omkring 50
miljoner semlor och uppskattningsvis
bakas 30 miljoner semlor i hemmen

Semlor äts inte bara i Sverige utan
även Finland, Norge, Danmark och
Tyskland äter varianter på våra semlor

FETTISDAG
28/2

Från början var semlan
bara en slät okryddad
vetebulle utan mandelmassa
eller grädde.

90

Fram till början på 1960-talet fick
semlor endast serveras på tisdagar
på caféer och konditorier

Fettisdagen var tidigare kulmen på en tredagars
fest då man åt upp sig inför den 40 dagar långa
fastan som inledes dagen efter fettisdagen

195:-

limerickar
från Västernorrland

En livad länsresa i tid och rim
Erik Nyberg | Lars T Johansson | Nils-Gunnar Nilsson | Per Nordgren
Illustrationer Leif Mattisson

Fettisdagen inträffar på tisdagen
sju veckor innan påsk

Beställning: 0660 - 29 99 51
90 limerickar

limerickar
från Västernorrland

En bok av
Erik Nyberg | Lars T Johansson | Nils-Gunnar Nilsson | Per Nordgren
Illustrationer Leif Mattisson

GIDEÅ TREHÖRNINGSJÖ FÖRSAMLING
BJÖRNA FÖRSAMLING

GEMENSAM MÖTESSERIE
HEMLINGS MISSIONSKYRKA
16-19 februari
Talare: Carl-Olof Hultby. Fika varje kväll
Torsdag kl 19: Björnakören
Fredag kl 19: Ny Glädje
Lördag Bibelstudium, kl 19: Sångarna från Långviksmon
Söndag kl 11: Nattvardsgudstjänst Gemensam kör, kaffe

Varmt välkomna!
www.svenskakyrkan/gidea.se eller Facebook: Svenska kyrkan Arnäs Gideå Trehörningsjö
www.svenskakyrkan.se/sjalevad/bjornaforsamling eller Facebook: Svenska kyrkan Själevad, Mo och Björna pastorat
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STAFETTPINNEN

2YH
6M|OXQG
När jag kliver ur bilen hör jag hundarna skälla. Det visar sig vara två
jämthundar som Ove jagar älg med, den äldre blir 14 om mindre än
en månad medan den yngre är 5 år.
-Jag har med dem när jag ligger borta på jobb, berättar han där
vi sitter och ﬁkar i det soliga köket. Jag har byggt en portabel
hundgård i sektioner som jag skruvar ihop där jag är och jobbar.

NAMN: Ove Sjölund
BOR: Remmarn
FAMILJ: ensamstående
BÄSTA EGENSKAP: snäll
SÄMSTA EGENSKAP: tjurig
MOTTO: må bra och ha roligt
BÄSTA MED BLT-BYGDEN:
mycket jakt och ﬁske, att man
känner många människor
LÄMNAR ÖVER TILL: Stefan
Bylund

TEXT: ME

O

ve är byggnadsarbetare med
Västernorrland och Jämtland
som huvudsakliga arbetsområde. Det är ont om jobb i området just
nu så för tillfället är det GävleborgDala som gäller. Jag frågar om det
är hus som byggs, men han skrattar
och svarar att det mest är broar, men
även arbeten på exempelvis kraftverk.
Nästan allt förutom hus.
Han är uppvuxen i Östansjö tvärs
över sjön, fadern bor på ålderdomshemmet i Björna numera medan
modern dog i våras. Familjen har alltid
haft hundar och ägnat tid till ﬁske.
Det var hälleforsare och gråhund som
gällde för hans far och Ove var den
som började med jämtar.
– När jag var ung hade jag stövare,
både ﬁnnstövare och hamilton men
numera har jag inte tid, säger Ove. Om
jag fortfarande är pigg och kry när jag
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går i pension ska det bli en stövare i
huset igen. Det är så rolig jakt.
– Jag dömde jaktprov i 16 år, fortsätter han. Det var kul att se alla raser.
Att se tikarna och hundarna.
Medan jakten har varit hans fars
intresse så var ﬁsket moderns.
– Vi for iväg på midsommar till Uddersjön varje år när jag växte upp. Det
var mor som ﬁskade framförallt medan
far gillade att elda och liknande, säger
Ove. När ﬁskevårdsområdet bildades
1993 blev fadern ordförande och sen
tog Ove över.
Det är ett stort område som går
ända in i Västerbotten ovanför Stavarsjö. Totalt 17 sjöar och 66 tjärnar ingår.
I Abborrtjärn med sina 3 vindskydd
har de planterat in 300 kg öring varje
år de senaste 15 åren och sen haft
premiär. Sen 2 år tillbaka planterar de
in 250 kg ﬁn Hornavan-röding i Mot-

järn med premiär på Trettondagen. På
vårsidan brukar föreningen ha pimpeloch angeldonstävling med abborrklass
man kan anmäla sig till, de säljer
hamburgare och har lotterier.
– Vinterﬁske har det blivit mycket
av i fjällen, fortsätter han. Under 5 år
var vi ett gäng på 4 st som for till Miekak varje sommar också. De senaste
åren har det varit Kittelfjäll på Ransarn
som gällt, även ﬁske i Malgomaj sen
det blev storﬁsken där men nu är det
ﬁskeförbud januari till februari där.
Vi fortsätter prata fjällﬁske, hundar
och kennlar ett tag innan jag tackar
för mig och kör hemmåt. Det ﬁnns så
många fantastiska människor i vår
bygd, så mycket vacker natur och
så många historier som förtjänas att
berättas tänker jag.•
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RÖDA KORSET BJÖRNA
Björna Röda Korskrets vill börja med att önska alla en god fortsättning på det
nya året. Vi i styrelsen vill berätta vad vi har gjort under 2016 och tacka alla
som har hjälpt till.

I

februari hölls Kretsstämma (årsmöte).
Två tisdagar bjöd vi på ﬁka på
Träffpunkten på Björnaborg. Det var i
mars och oktober.
I juni bjöd vi de boende på Björnaborg, samt äldre som fortfarande bor
hemma, på ﬁka och underhållning. Vi
vill tacka Agneta och Peter för att de
spelade och sjöng.
I maj hade vi vårinsamling och samlade pengar till människor på ﬂykt.
På Björnadagen, i juni, hade vi tombola och loppis.
I oktober var det modevisning.
Varmt tack till alla – konferencieren,
mannekängerna som visade kläder
från Bazaar, Edblads, Backyard,
Naturkompaniet, Johannas Gammalt
och Nytt, Anton Persson som spelade
och sjöng, make-up-artisten och övriga
funktionärer.
Första advent bjöd vi på ﬁka på Församlingshemmet efter gudstjänsten.
På skyltlördagen sålde vi lotter och
hade en julloppis.
BLT-BLADET NR1 2017

Under året har vi träffats några
gånger för att tillverka lotterivinster.
Tack alla ni som har hjälpt till med det.
Vi vill också tacka Besöksgruppen,
som besöker äldre som av olika anledningar har hamnat i ofrivillig ensamhet. De gör en ovärderlig insats.
Björna Röda Korskrets ingår i
gruppen ”Medmänniskor i Björna”,
ett samarbete med andra föreningar
och kyrkan. Tillsammans med kyrkan
har vi anordnat handarbetsträffar för
nyanlända kvinnor.
Nu under 2017 ser vi fram emot nya
medlemmar, eftersom Björna Röda
Korskrets får behålla halva medlemsavgiften som kan användas till
ändamål beslutade av styrelsen. Vid
bössinsamlingar går hela beloppet till
det ändamål som det skrivs om, t ex
går Vårinsamlingen till människor på
ﬂykt.
Under 2017 fortsätter arbetet ungefär som 2016. Vi kommer att fortsätta
träffas för att tillverka lotterivinster. Ni
är hjärtligt välkomna att delta i våra

träffar. Vi kommer att afﬁschera.
Björnakretsens Swishnummer är
123 480 5024. Ni kan skänka en slant
till någon av våra insamlingar, På ﬂykt,
Katastroﬁnsamlingen, Aldrig ensam
och Världens barn. Speciﬁcera i meddelanderutan vilken insamling ni vill
skänka till.•
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Är det inte fantastiskt det här med årstider! Vi har levt
i mörker en tid och naturen i stort sett sover, går vi nu
mot ljusare tider. Tillsammans med naturen vaknar vi
långsamt till liv. Med glädje ser vi fram emot våren, en
tid full av aktivitet och rörelse. En tid då vi blommar ut
och visar oss från vår vackraste sida.
Bygdsam – Bygden i samverkan!
Arbetet med att skapa ett Bygdsam går framåt i positiv anda.
Efter att Åsa Ringlöv, Bygdsam Husum och jag, Lena S arbetat
en del med Gideå bygden för att höra vart de ville tillhöra för
Bygdsam kan vi meddela att Gideå nu har allierat sig med
Bygdsam BLT. Av naturliga skäl kommer Bygdsam att ändra
namn till Bygdsam BLTG. Varmt välkommen Gideå! Det
här gör vi tillsammans!
Interimsstyrelsen har jobbat med att få fram en ordförande
och nu kan vi hälsa Erik Nordlander, Björna välkommen som
ordförande i Interimsstyrelsen. Interimsstyrelsen hälsar
Erik N välkommen! Eftersom projektet slutar sista april
2017 ser tidsplan ut följande:

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

0660-811 74

Själevadsgatan 60 • 89130 Örnsköldsvik

Egnors El AB
ALLT
INOM
EL!

• Januari - Broschyren är klar
• Januari – april – In-försäljning till företag, föreningar/organisationer samt privatpersoner
• Mitten på mars – Den ekonomiska föreningen BLTG bildas.

Ring 070-212 13 40 för mer info!

• Mars/April – Rekrytering av Koordinatortjänsten
• Maj – Bygdsam BLTG är bildad och klar.

Attitydarbete
Attityd arbetet ﬁnns som en röd tråd i projektet Bygd & stad
i balans. Vi i projektet har diskuterat hur vi kan arbeta mer
konkret med attitydfrågan och det tillsammans med Bygderådet, BRÖ.Detta för att styra våra tankar till det som är bra
och fokusera på det som är positivt. Vi har jobbat med frågan
– ”Vad är det bästa med din bygd?”, tryckt upp knappar med
3 värdeord om Landsbygd = Frihet, Livskvalitet, Gemenskap
som delats ut på marknader, möten etc. Nu har vi tagit fram
korta övningar som kan användas vid olika aktiviteter där
deltagarna får tillfälle att reﬂektera över hur vi reagerar på hur
budskap framförs. Dessa övningar är tänkt att alla ska kunna
använda sig av. Hör av Dig till mig om du är intresserad!

Lena M Strömberg

Kontakta mig
Lena M Strömberg, Björna med omland,
Tel: 070-922 59 56,
lena@lenamdesign.com
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Kommande möten
Inspirationsföreläsning med Jerry Engström –”Att bygga en
plats varumärke” samt bildande av Ek. föreningen
Bygdsam Nätradalen. Torsdag den
Stad i B
9 februari i Drömme, Lokal Valhalla,
d&
kl. 18.30 – 21.00.

Följ oss på

facebook.com/bltbladet

NÄSTA NUMMER

2.0

10
april
BOKA ANNONS
NNONS SENAST 2
20 MARS
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Andrum

TRYGGHET

D

et är oro runt omkring oss i världen och den kryper oss närmare
för varje dag. På de ﬂesta platser
i Sverige möter vi numera många
människor på ﬂykt från våldet i deras
hemländer. Den dystra verkligheten
från områden där den onde regerar
i full kraft med sin ondska, ﬁnns
nästgårds hos oss. Detta i form av
människor som drabbats fysiskt eller
mentalt, som har mist familjemedlemmar. Människospillror märkta av tortyr
o.s.v.

Det behövs mycket kärlek för att
uppväga den upplevda ondskan. Det
underbara är att mitt i hemska erfarenheter då man förlorat allt man ägt, mitt
i sorg, förtvivlan och hopplöshet, ﬁnns
en kärleksfull och öppen famn hos vår
Herre Jesus Kristus. Han som själv
blev förkastad och avrättad på det
grymmaste sätt man kunde uppbringa,
han besegrade döden och uppstod i
triumf för att sedan befria oss ifrån det
onda, skapa frid och fred för den som
inbjuder honom att vara Herre i sitt liv.

I Psaltaren 4:8 står det: ”I frid kan
jag lägga mig ner och sova, för bara
du, HERRE , låter mig bo i trygghet.”
Det är faktiskt sant. Med Jesus i ”bagaget” kan du leva i trygghet även om
det är kaos omkring dig.•

NILS-ERIK GERHARDSSON,
LÅNGVIKSMONS MISSIONSFÖRSAMLING

GLASBÄRANDE BYGGSYSTEM
aluminium och stål
www.alab.com

Vi står på din sida!

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

www.norra.se

BLT-BLADET NR1 2017

Örnsköldsvik norra

Örnsköldsvik norra

Produktionsledare

Leif Strandberg

Liza Edlund

Mobil -  

Mobil -  

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

Örnsköldsvik norra

Jonas Sjödin

Emil Andersson

Föräldraledig

Mobil -   Mobil -  

Erik Forsberg

jonas.sjodin@norra.se

emil.andersson@norra.se erik.forsberg@norra.se
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VI STÖDJER BLT-BLADET

Företag, föreningar, organisationer och privatpersoner som vill stödja tidningen med en annons här,
kontakta Monica Berglund. Tel 0660-29 99 60 eller mejla till monica.berglund@agrenshuset.se

Helår 1500:-, 1 nr 250:-, 3 nr 750:-

Micael Holmström • 070-636 71 79

Livsbalans genom
Inredning/Homestyling
Yoga Mindfulness
Livscoaching

telefon 070-543 25 00
www.trakompositprodukter.com

DIN ANNONS HÄR?
RING 0660-29 99 60
www.gideagarden.se • 0663-400 15

lena@lenamdesign.com

KALLMYRA
MOHAIR
Mohairprodukter från mina Angoragetter

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

WestbergsMaskinRep.se
070-515 02 94
Grävare Skoter Uthyrning

Webbshop: www.shop.westbergsmaskinrep.se

www.westbergsmaskinrep.se
info@westbergsmaskinrep.se

Klas
Strandberg,
076 - 799 65 74

Bilisten
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
48
20 48
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
BLT-BLADET NR1 2017

ÅRETS LANTIS 2016

Epost: langsjon@telia.com
Telefonnummer: 0662-210 82 / 070-699 10 82

”Årets Lantis” utsågs av Tidningen
Land i slutet av förra året. Det var
100 olika personer som utvaldes
p.g.a. de insatser de gjort på sina
hemorter under det gångna året.
Av dessa hamnade på 23:e plats
Caroline Hjalmarsson tillsammans
med asylgruppen ”Medmänniska
Långviksmon”.
TEXT: NILS-ERIK GERHARDSSON

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

0662-105 33 y 070-265 60 37

VILL DU
SYNAS
HÄR?
1 år för endast

1500:-

Lands egen motivering var:
”Caroline Hjalmarsson, Långviksmon, som tillsammans med
asylgruppen ’Medmänniska Långviksmon’ i Långviksmon anser att integration bäst sker via lek. Engagerat
asylsökande i volleyboll, internationella måltider, megalunch på torget
samt festligheter kring ’Vinteryran’,
Nordens största skoterträff.”
”Medmänniska Långviksmon”
har funnits i ﬂera år och består av en
grupp entusiaster från bygden, vilka
fått på sitt hjärta att göra livet lättare
att leva för de många asylsökande
som kommit till trakten. Oerhört
många timmar av ideellt arbete har
spenderats av gruppens deltagare till

SUDOKU

Fyll i siffrorna 1-9 i de tomma rutorna så att alla siffror ﬁnns i varje vågrät
och lodrät rad samt i varje låda bestående av 3x3 rutor. Varje siffra får
endast ﬁnnas med en gång per rad och låda. Rätt lösning hittar du på BLTs
facebooksida, facebook.com/bltbladet.
EXTREM

MEDEL

monica.berglund@agrenshuset.se
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att hjälpa asylsökande på alla sätt –
översättning av blanketter, kontakter
med myndigheter, göra besök, informera om hur Sverige fungerar o.s.v.
Caroline har i den gruppen innehaft
en ledande ställning och mitt i det
arbetet har Second Hand-affären Ankaret fungerat som spindeln i nätet.
Sedan i höstas innehar lyckligtvis
Anette Nordlund en 25 %-ig tjänst av
kommunen för just detta ändamål och
har på det viset avlastat mycket av
det ideella arbetet.•
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0660-29 99 00
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SVENSKAHEM.SE

ETON SOFFA
FR.

14.390:- (ord.pris 15.990:-)

NEW ARRIVALS

För Svenska Hem är det inte antalet nyheter som är viktigt. Det är
kvaliteten på det som är nytt som räknas. Välkommna in och se våra nyheter.

BORNHOLM BORD

10.995:- (ord.pris 15.040:-)
ÅRHUS STOL

2.795:- (ord.pris 3.295:-)
CONFETTI AVLASTNINGSBORD

2.995:-

Gäller till och med den 12/3 om inget annat anges i butik. Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar.
* Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden.

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

