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Läs mer & bli inspirerad! ica.se/vågatesta

ÖPPETTIDER MÅNDAG-FREDAG 10–18 • LÖRDAG 10–13

0662-310 06

Nytt år och dags att planera för nya åtgärder i din skog. Funderar du på
att avverka? Just nu har vi stor efterfrågan på virke.

När du väljer SCA får du en samarbetspartner som är trygg, lokal och långsiktig.
Våra tjänster täcker skogsägarens hela behov – från skogsbruksplan och skogsvård till 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
magnus.hamberg@sca.com
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Tore Lövgren
Örnsköldsvik norra
tel 0661-326 60
tore.lovgren@sca.com

Anders Norberg
Anundsjö/Örnsköldsvik
tel 0660-704 63
anders.norberg.skog@sca.com
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www.scaskog.com

karminkom.se • Foto: Jonna Jinton

Vi finns här för dig
och din skog!

 REFLEKTION
NYTT ÅR, NYA MÖJLIGHETER!
Naturens kretslopp fortsätter oförtrutet, liksom
människans vardag. Gott som ont, bra som dåligt
och allt det vanliga där emellan.
I vår bygd har integrationen tappat fart i så
motto att migrationsverk och kommun sagt upp
diverse avtal som genererat inkomster till föreningar och företag.
Inte enbart media har visat på krigets vansinne,
nu har vi personligen kunnat lyssna till hjärtskärande berättelser från krigsoffren själva.
Känslan av ödmjukhet och tacksamheten
över vår egen tillvaro här i BLTG–bygdens med ,i
jämförelse, enkla bekymmer undgår oss inte. Den
gamla vardagen sen före asylvågens topp börjar
åter infinna sig.
Och vintern har återkommit. Den med snö
alltså, naturens eget sätt att återställa grund-

BLTG BLADET
I SAMARBETE MED

vatten nivån. Tidens cykler griper in i varandra,
ordningen återställd.
Kampen för vårt sätt att leva i glesbygd fortsätter, nya konstellationer med samarbete har sett
dagens ljus under fjolåret. Låt oss se dem börja
bära frukt! Låt oss få tillbaka vår tro på en framtid
utanför staden!
Nya verktyg med möjligheter finns att tillgå. Låt
oss använde dem fullt ut. Det är även valår detta
år. Ett verktyg vi absolut skall använda oss av!
Åsså har vi lillkillen som ville vara sin far till
lags:
”Vakna pappa! Du har glömt att ta dina sömntabletter!”
God fortsättning på det nya året, bygdebor!
TEXT: MATS HÄGGLUND

ANSVARIG UTGIVARE Roger Vedin
MATERIAL & SYNPUNKTER Olof Wigren, 070-657 50 85, olof.wigren@agrenshuset.se
Ågrenshuset Produktion, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa
ANNONSMATERIAL & -FÖRSÄLJNING Tomas Grundström, 0660-29 99 60, tomas.grundstrom@agrenshuset.se
LAYOUT, GRAFISK PRODUKTION, TRYCK & DISTRIBUTION Ågrenshuset Produktion AB, Bjästa.
OMSLAGSBILD Bron i Aspseleforsen. Foto: Eilert Hägglund
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NÄSTA NUMMER Utkommer 9 april 2018. Manusstopp 19 mars 2018.
www.facebook.com/bltbladet

Miljömärkt trycksak
3041 0010

BOKA ANNONS SENAST 19 MARS • 0660-29 99 60, tomas.grundstrom@agrenshuset.se

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
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BREDBYNS BEGRAVNINGSBYRÅ

Storgatan 32 B (Pingstkyrkans fd. second hand)

Stefan

Tage

Inger

Filip

Familjejuridik 0660-843 00
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SLUTFÖRSÄLJNING

OUTBACK 2017
UN EDITION KAMPANJ
VI BJUDER PÅ:
Motorvärmare och kupeuttag inkl. kupefläkt,
bagagerumsmatta, dragkrok, dubbade vinterhjul
med aluminiumfälg (Nokian Hakkapeliitta)
samt gummimattor.

VÄRDE 45.810:–

SUBARU OUTBACK
Pris fr.

329.900:–

(Ord. pris inkl. ovanstående utrustning 375.710:–)

3 ÅRS FRI SERVICE*

ÖRNSKÖLDSVIK
Skortsedsvägen 5
0660-186 60
www.nylandersbil.se
Mån–Fre 9–18
Bränsleförbr bl. körn. 6,1–7,0 l/100 km. CO2-utsläpp: 159–161 g/km. Erbjudandet gäller Outback modellår 2017, så långt lagret räcker. Det går ej att kombinera med
andra erbjudande, rabatter eller avtal. *Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil.
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MIN RESA
TILL TANZANIA
Warmly welcom! Med de orden hälsades vi välkomna av
guiderna som tog emot oss lärare från Ö-viks kommun när
vi landade på Kilimanjaros flygplats. Jag var en av fjorton
lärare som fick möjligheten att gå utbildningen “internationell
fortbildning” under ledning av Thomas Nordell.
TEXT & FOTO: EVA ANGERSTIG

S

om ett led i utbildningen ingick
fältstudier under 17 dagar i Tanzania. Ett av syftena med resan
var att utmana sina egna föreställningar, möta ett annat samhälle och
se förutsättningarna för de människor
som lever där. Fattigdom ser ut på
liknande sätt vart än den är och Tanzania är ett förhållandevis säkert land
att besöka.
Vi blev uppdelade och fick följa med
och bo hemma hos lärarna från skolan
som vi besökte. Vilken upplevelse!
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Att få ta del av vardagssysslor, gå på
upptäcktsfärd på smala stigar kantade
av bananplantor, hälsa på hos grannar
och se hem där de allra fattigaste i
byn bor. Höra lärarens dröm om att
starta en skola för barnen i sin hemby,
där han skulle erbjuda skolgång och
mat. Det var en gripande berättelse
at ta del av. Han har en plan för hur
han ska kunna genomföra sin dröm
och jag håller tummarna för att han en
dag ska lyckas. De flesta barnen går
i skola men alla har inte den möjlig-

heten. Att få ta del av dessa människors erfarenheter gör att jag inser
hur privilegierad jag är som är född
i Sverige med relativt god möjlighet
att påverka mitt eget liv och nå mina
drömmar. Skolorna vi besökte ligger
ute på landsbygden en bit utanför
Arusha. Med mycket små resurser
undervisas i varje klassrum mellan 4060 elever/lärare. Vi hade fått i uppgift
att hålla i lektioner under våra besök
och jag valde åk 6 för mina lektioner.
Intresset att höra om våra typiska
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vinteraktiviteter som jag tagit med

bilder av var stort och det blev många
frågor och skratt om hur man åker
skridskor, skidor och fiskar genom ett
hål i isen. En lärorik och givande dag
med många glada skratt. Vi hade tagit
med material som vi fått sponsrade av
företag, köpt med oss själva eller tiggt
ihop för att överlämna till skolan. Det
var pennor, spel, pussel, pärlor, bollar
osv. samt en svets som yrkesskolan
fick efter en snabbkurs i hur den
används. Dessa presenter var givetvis
uppskattade och vi blev tackade med
sång och dansuppvisningar ute på
skolgården.
Förutom besöken på skolorna
hann vi med besök på barnhem och
besök hos Shaggafolket, vilket är en
folkgrupp som lever vid Kilimanjaros
fot. Vid det besöket fick vi som vågade
följa med ner i djupa tunnlar som de
grävt som skydd undan massajerna.
I taket hängde fladdermöss och jag
är glad att de snällt hängde kvar där
under hela vårt besök. Vi fick veta
att tidigare hade det varit motsättningar mellan de två folkgrupperna
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men att de nu levde fredligt sida vid
sida. Vi gjorde också ett besök på
Shanga shanga, vilket är ett projekt
för människor med olika funktionsnedsättningar och åkte på safari till Ngorongorokratern där vi fick se elefant,
lejon, buffel, serval, flodhäst, zebra
m.m. en mängd olika fåglar samt en
helt otrolig fauna av växter och träd.
Vi flög därefter ner till Dar es- Salaam,
där vi besökte den stora fiskmarknaden Kivukoni, innan vi tog färjan över
till Zanzibar. Där tog vi en rundtur i
Stone Town, besökte slavmarknaden,
gjorde studiebesök på en koranskola
och gjorde besök på kryddfarm. Vi besökte också Jozani nationalpark, som
är en regnskog, för att se utrotningshotad röd colobus-apa, och vandra på
träspänger i mangroveträsk. Stone
Town som står upptagen på Unescos
lista med världsarv var spännande att
vandra i. Det var lätt att virra bort sig
i de trånga gränderna även om man
bara skulle gå en liten bit. Staden
var tidigare en viktig knytpunkt vid
slavhandeln. Slavar från fastlandet
fördes hit i väntan på att säljas vidare.

Det var jobbigt att höra allt guiden
berättade om hur slavhandeln gått till.
Att följa med ner och se under vilka
vidriga förhållanden slavarna hölls
innan de som överlevde skulle säljas
vidare var både känslosamt och svårt
att förstå. Efter dagarna i Stone town
gjorde vi en busstur upp till Nungwi
där vi tillbringade de sista dagarna av
resan, simma med delfiner, snorkla i
ett korallrev. Som avslutning på resan
träffades vi nere vid stranden under
palmerna vid det turkosfärgade havet
och hade seminarium på boken En
liten plats skriven av Jamica Kincaid.
En genomtänkt och välplanerad
resa som gav starka intryck och väckte
många tankar.
Insikten i vilka olika möjligheter
människor har att överhuvudtaget
kunna förändra sin situation har gjort
att jag fått upp ögonen och en större
förståelse för hur olika förutsättningarna ser ut. Jag var inte helt blind innan
jag åkte men när man sett verkligheten på nära håll så har ögonen öppnats
ännu mer.•
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MYCKET VÄRME FÖR PENGARNA!

Mitsubishi Electric kan stolt presentera den nya luft/luft värmepumpen HERO.
Med högsta energiklass A+++, motsvarande nominell värmeeffekt ner till -15ºC,
inbyggd WiFi och drift ned till -35ºC, är HERO framtidens värmepump.

Nygatan 22 Örnsköldsvik

B LTGBLADET NR1 2018

www.sjolundsvarme.se

info@sjolundsvarme.se
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Ha en plan
för minsta barr
Det viktigaste verktyget för en välskött och lönsam skog är
varken motorsågen eller skördaren. Det allra viktigaste är
skogsbruksplanen. Så att du har koll, in i minsta detalj,
på hur hela din skog blir precis som du vill ha den.
Idag och i framtiden. Hör av dig, så berättar vi mer.
Tomas Sjölund 070-642 42 34
Richard Sahlén 070-332 14 50

www.holmen.com
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JONNY UTÖKAR
SIN VERKSAMHET
I MOVATTNET

Jonny Westberg, som driver
Westbergs Maskin & Rep i
Movattnet, utökar nu sin verksamhet
ytterligare en nivå. Från december
förra året är han nu svensk importör
av de italienska trial–motorcyklarna
från företaget Beta Motorcycles.
TEXT & FOTO: ”STRÖM”

B

eta är en av de större tillverkarna av motorcyklar
i Europa med många modeller i sin produktion.
Företaget tillverkar fler än 20 000 motorcyklar
per år. Första leveransen till Sverige sker nu i
februari och flera av dessa motorcyklar är redan
sålda.
Förutom detta tillskott till sin verksamhet fortsätter Jonny med försäljning av
reservdelar till skotrar och motorcyklar från
många andra leverantörer. Han säljer även
olika tillbehör, kläder mm.
Största delen av försäljningen sker just
genom webbutiken som Jonny startade
för cirka tre år sedan. Den ger bra förutsättningar till att kunna driva företag
även i en liten by i Norrlands inland.
Jonnys verksamhet består även i att
reparera, serva skotrar och 4-hjulingar. Som
liten företagare gäller det att vara tusenkonstnär och därför finns även andra sysslor, som bland
annat uthyrning, svetsning och egen tillverkning.•

MIXAT
REA

Alla julsaker 50%

Nya saker!
Jag bjuder på
enkelt fika – alltid!

BÖLEN, SIDENSJÖ • 070-627 21 14
Aktuella öppettider: www.123minsida.se/mixat
BLTGBLADET NR1 2018
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 EN BILD BERÄTTAR
AFTONBLADET FRÅN 1898
På en vägg i ett hus i Movattnet hittades en sida av Aftonbladet halfveckopupplagan från den 1 Juni 1898. På bilden
syns ärkebiskopen Anton Niklas Sundberg som firar 80-års
jubileum.
Det torde vara ganska sällsynt att ha Aftonbladet på den
tiden i våra trakter.
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WestbergsMaskinRep.se

070-515 02 94 • www.westbergsmaskinrep.se

070-515 02 94 • www.westbergsmaskinrep.se

WestbergsMaskinRep.se

BILD: ”STRÖM”

Snöskoter
- Försäkringsskador
- Service, reparationer
- Tillbehör, hjälmar mm
- Reservdelar till alla märken
både original och pirat
Trial motorcykel
- Importör Beta Motorcyklar
- Reservdelar, tillbehör
- Trialkläder, skydd
Återförsäljare till:

RINAB
Knobby
Jitsie

Skoterdelen.com
DBC-Sweden
Beta Motorcycles

HETVÄGG
Vitt mjöl var en lyxartikel fram till 1800-talet. Semlan
var en slät bulle från början, delades i mitten och
urgröptes. Mandel, mjölk och smör blandades och
stoppades tillbaka i bullen och locket på.

F

ettisdagen var sista dagen av tre, innan 40 dagars
fasta, som varade fram till påska. Den svenske
Kungen Adolf Fredrik dog på grund av att glupskt ha
stoppat i sig 14 ”Hetvägg” år 1771.
Under 1930-talet fick semlan sitt nutida utseende med
vispgrädde och mandelmassa.
Man fick varken baka eller sälja semlor innan fettisdagen. Några bagare blev bötfällda 1953 för att de bakat
semlor redan i januari.
Fettisdagen var tidigare lovdag och det åktes spark
och skidor. I vissa byar samlades barnen och på sparken
satt en låda, för att lägga det goda man fick i stugorna,
knäck frukt o kakor. Hemma väntade mjölkchocklad och
semla.
I en del byar samlades fruarna och barn med spark
eller skidor för att fara till sina män och pappor som låg
borta för veckorna i skogskojor på timmerhuggning. Det
var inte några bilvägar, utan basvägar uppkörda med
häst. Hade man tur så hade gubbarna samlats nere vid
något avlägg nära vägen, och det serverades kaffe och
semlor som hade en strykande åtgång. Kanske man fick
lite knäck också.
Idag bakas semlan även som saffranssemla innan jul
och formen som korvbröd och wraps förnyar semlan.
Man kan ju undra, ”vad kommer sen”?
Hetvägg är ett gammalt sätt att servera sin semla, och
många tycker fortfarande att det är just så här en semla
ska avnjutas.
För att laga ”hetvägg” bakar du först en omgång klassiska semlor efter smak och storlek. Värm sedan mjölken
så den blir het, men inte kokar. Lägg en semla i en djup
tallrik och slå mjölk runtom.
Serveras genast.•
BLTGBLADET NR6 2017

BL T G BYG D SA M A N ORD N A R TIL L SA M M ANS ME D N YF ÖRE TA GA RC E NTRUM

STARTA EGET GRUNDKURS I BLTG BYGDEN
:

:

:

• Affärsidé
• Affärsplan
• Marknad och mina kunder
• Marknadsföring, reklam och försäljning
• Avtal, försäkringar och praktiskt underhåll
• Företagsformer och
etableringshinder
• Ekonomi, budget,
finansiering
• Administration, bokföring,
registrering av företag och
skatter

:

:

.

Ny fiken pa hur det skulle vara att ha eget foretag ?
Da ar den har kur sen lamplig for dig!
.
:

INNEHÅLL

Plats: meddelas senare
Pris: 100 kr/deltagare, Studiematerial ingår
Kursstart i mars månad, 3 kvällar

Anmäl dig
senast 26 februari
till vår e-post:
bltgbygdsam@telia.com
eller tel 070-266 74 37

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.
B LTGBLADET NR1 2018
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EN MÄSTERLIG B
STENVALVSBRO

Jag har ett flertal gånger besökt Aspseleforsen och den vackra
stenvalvsbron som byggts över Gideälven ca 7,5 mil från Örnsköldsvik
utanför Aspsele. Ja, den är på gränsen mellan Västerbotten och
Västernorrland.

ygget har fascinerat mig och
när jag kom i kontakt med Leif
Strandberg på Norra Skogsägarna, som har sina rötter i trakten,
fick jag mycket information om brons
tillkomst.
Anbud begärdes in av byggmästare P L Sjödin, i juni 1917, från
Trehörningsjö, efter kungl Väg- och
Vattenbyggnadsstyrelsens krav på

TEXT OCH FOTO: EILERT HÄGGLUND

Tätheten mellan stenblocken efter
100 års användning är imponerande.
Axel Sandin hyrde torpet av Ante
Viklund under tiden bron byggdes.
FOTO: Okänd

VI HJÄLPER DIG MED ALLT VI KAN!
Blommor till begravning, bröllop, födelsedag,
heminredning. Blommor till ditt hem, arbete
och trädgård.

Björnavägen 66 891 41 • Örnsköldsvik • Tel: 0660-554 77 • www.blomsterhornan.nu

ONSDAG
7 MARS
KL 11-15

FRILUFTSDAGEN 2018

Plats: Mellansels Fritidsanläggning
Heldag med vinteraktiviteter för hela familjen!

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

Natur- och friluftsråd
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uppförandet av en bro med 13,5 m
spännvidd i granit över Gideälven. För
att få anbudet krävdes en borgen.
Den skicklige stenhuggaren Axel
Sandin från Sörbrynge i Arnäs uppfyllde kraven. I meritlistan fanns sedan
tidigare kvalificerade byggnadsverk.
Han har bland annat varit med och
gjort stenfoten till Örnsköldsviks kyrka
och Sparbankshuset liksom brobygget
i Ovansjö.
Sandin anställde till en början fem
man vilka han kände som duktiga
stenarbetare.
Axel fick hyra Ante Viklunds torp
vid brofästet, på den Västerbottniska
sidan av älven, för sig och sina arbetare under hela byggnadstiden.
På längre ledigheter cyklade arbetarna sommartid från Arnäs upp till
arbetsplatsen i Aspsele och på vintern
åkte de spark. När cykel eller spark
inte fungerade fick de gå eftersom
dåtidens biltrafik inte var vad den är
idag.
Kraftkarlen Gottfrid Nyström från
Aspsele skötte om stenblockstransporterna på släde med sin starka häst.
Stenblocken togs från ett berg några
km in på Västerbottenssidan.
Brobygget började med att Artur
Jonsson från Stångsjön och Nils
Winther från Aspsele gjorde träformen

med stöttor för att lägga upp de tunga
stenblocken på. Även byggställningarna i trä uppfördes av dem.
De 400 stenblocken höggs till exakt
efter ritningarna innan de placerades
in i byggnadsverket, med bropelare
och räcken. Bygget stod klart 1919.
Bron, som inte bara är en bro, det är
ett BYGGNADSVERK som bara blir
starkare desto mer det belastas. Till
och med av dagens tunga fordon på
över 60 ton. Hela byggnadsverket
förankrades i berg på båda sidor älven
och står sig än idag.
Innan vattenregleringen av älven
var vattenståndet så högt under bron
att vattnet stänkte upp på vägbanan,
samtidigt som vattnet städade efter
strandkanten under sin framfart i
älvfåran. Ett skådespel många gick för
att betrakta.
Ingen lycka varar för evigt. Av
någon anledning steg älven kraftigt
i början av juli 1919, med påföljd att
ställningsmaterialet måste flyttas för
att inte följa med vattnet. Då plötsligt
inträffade den svåra olyckan. Vårfloden var stark när den då 35-årige
Fritz Lundholm, en av tre bröder på
bygget, fick ett slag av en planka och
föll i älven. Försök att rädda honom
misslyckades när han drogs med i det
forsande vattnet. Ett dygn efter olyck-

an hittades kroppen nedströms. Han
fördes upp och lades i den ladugård
som tillhörde fastigheten de bodde i.
Fritz fick ligga i porten till dess
kroppen kunde föras till kyrkogården
för sista vilan.
I samband med den oförutsägbara
händelsen efterlämnade han fru och
barn.
Under tiden fortsatte arbetslaget
slutföra broprojektet. Varje gång ett
besök skulle göras på utedasset,
som också fanns i ladugården, eller
ved som skulle hämtas till husets
uppvärmning, passerades den avlidne
Fritz. Jag kan då bara tänka mig hur
känslorna hos hans bröder och arbetskamrater svallade hur stora och starka
de själva än var.
Bron har, på senare tid, undersökts
av många. Så även av en gammal stenhuggare från Småland som gav Axel
Sandin och hans manskap betyget "En
mästares arbete".
En epok av skickliga yrkesmän är
till ända och jag hoppas att deras
monument för evigt skall bevaras till
våra efterkommande, för att ge en
eftertanke till att datorer och mobiler
inte är allt här i världen.
Man kunde förr också.•

GLASBÄRANDE BYGGSYSTEM
aluminium och stål
www.alab.com

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

Telefon 0662-104 15, 070-314 10 58 • info@ulandersbuss.nu • www.ulandersbuss.nu
BLTGBLADET NR1 2018
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– Rusta dig
vintern
–för
Rusta
dig
med
rätt
Daikin
för
vintern
värmepump!
med
rätt Daikin
värmepump!

MATS
MATS

För ett behagligare liv!
För ett behagligare liv!

volkswagentransportbilar.se

Volkswagen Amarok.
Vinnare igen.

Nu har den kräsna juryn för International Van of
the Year utsett årets vinnare i klassen Pickup.
Segrare för andra gången blev Volkswagen Amarok
i hård konkurrens. Det kraftfulla programmet med
V6-motorer, den rymliga interiören, bekvämligheten och arbetskapaciteten har uppenbarligen
imponerat på juryn.

Den som kör en Amarok behöver inte bry sig om
vägarna eller vädret. Fyrhjulsdriften gör att du tar
dig fram även när vägunderlaget är som sämst.
Vill du ha det mesta av det bästa väljer du Aventura.
Den har allt och lite till. Bland annat 20-tums
lättmetallfälgar, kromade sidebars och ﬂakbåge,
automatlåda, tonade rutor, svart läderklädsel

i nappa och ergoComfortsäten som är elektriskt
justerbara.
Amarok Aventura TDI 224 hk 4MOTION från
399.000:– exkl moms eller 3.130:–/mån*
Amarok Comfortline TDI 204 hk 4MOTION från
298.000:– exkl moms eller 2.210:–/mån*

Bränsledeklaration Amarok blandad körning 7,8 l/100 km, 204 g CO2/km. *Volkswagen Leasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (dec 2017). Uppläggnings- och
administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje Volkswagen-återförsäljare är fri att sätta sina egna priser. Erbjudandet gäller endast vid nybilsförsäljning. Bilen på bilden är extrautrustad.

Försäljning: Krister Hållberg 0660-579 08
Service: Johnny Ödmark 0660-579 12
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 Andrum
på gång

LUNCH

I BYGDEN!
2018! Jag ser fram emot ett år där vi på ett eller annat
sätt bidrar till en bättre värld. Enklast är att börja i det
lilla och varför inte bestämma att 2018 blir året då
relationer står i centrum? Vad gör jag för att bygga och
underhålla positiva relationer? Till familjen, kolleger,
grannar, samhället etc.
Projekt Bygd & Stad i Balans Leader fortsätter och jag ser
fram emot många härliga möten och spännande aktiviteter. Just nu jobbar jag med följande frågor:

INNOVATIONSPROJEKT

Undersöker möjligheten till ett Världsklass projekt inom
innovation. Syfte är att öka medvetenheten kring kreativitet/innovation/ entreprenörskap för att möte framtidens utmaning i kompetensförsörjning och attrahera ett
bra företagarklimat i BLTG. Det är ett samarbete mellan
företag/föreningar och organisationer.
Intresserad i innovationsfrågor, kontakta Lena M Strömberg, 070-922 59 56

SKYLTFÖNSTER

Undersöker möjligheten att använda fastigheter med
stora tomma skyltfönster som en marknadsföringsplats.
Företag/ föreningar och organisationer har här möjlighet att visa upp sig. Samhället upplevs trevligare och
ser mer levande ut när det lyser i fönstren vilket ökar
attraktionsvärdet i bygden.
Intresserad i en marknadsföringsplats? Kontakta Lena M
Strömberg, 070-922 59 56

Ibland känner jag mig värdelös. Som den här löken.
Det är inte i alla sammanhang man visar det.
Man ser ut som en vanlig lök på utsidan, som alla andra
lökar. Under ett lager skal ser man lite av det jobbiga. Under två
lager finns det som känns mest.
Ord, minnen, tankar, händelser, känslor saker jag gjort eller
sagt, saker jag inte har gjort och annat.
Väljer jag att tro att det är sant och att det inte går att göra
något åt så är jag, löken värdelös. Möglig lök stinker hemskt!
Väljer jag att göra något åt det, säga förlåt, ändra mitt beteende eller att se att vissa saker är en lögn, finns det hopp.
Tar vi bort ett lager till på löken finns något riktigt bra. Den
person som Gud har skapat, precis som Han har tänkt. Gud kan
ta bort dåliga saker. Allt är inte bra trots att jag är Hans men
livet blir lättare då jag vet att Han inte lämnar mig.
Livet bränner mig ibland. Låter jag mig bli använd av honom
trots mina brister och fel kan det bli något riktigt, riktigt gott!
Speciellt om vi tillåter det tillsammans, lökar som tomater
och sparrisar. Olika längd färg och kvaliteter. Tänk på att alla
människor har något fint i sig även om det ibland kan lukta lite
unket på utsidan.
TEXT: KAJSA JOHANSSON

PERSONALPOOL

Tanken om en personalpool dit företagare och föreningar kan vända sig till när de behöver hjälp har lyfts fram
i bygden. Vi har diskuterat frågan med olika företag/organisationer och vi tittar på hur vi kan få till det arbetet
och få det applicerbart i BLTG bygden.

ORTSVANDRINGAR

TRYGGHET

NÄRHET

OMTANKE

Vi fortsätter arbetet med ortsvandringar och hösten
2018 vandrar vi i Långviksmon. Orterna Trehörningsjö,
Björna och Gideå har vi behandlat och gjort uppföljningar. Under året kommer det att följas upp i respektive ort på vad som gjorts och inte gjorts.

Lena M Strömberg

Stad i B

ns

B yg

a la

d&

2.0

Kontakta mig

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

Välkommen till våra kontor!
GULLÄNGET 0660-10210
BJÄSTA 0660-220608
ULLÅNGER 0613-10706
Gunilla Söderberg, Lars Perbo, Ann-Sofie Jonsson, Lars Söderberg
www.hogakustenbegravningsbyra.se
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RESAN TILL ISLAND
Jag slutade för ett tag sedan att ha specifika resmål, jag vill mer
eller mindre åka överallt. Jag kommer inte ihåg hur eller när men
en dag insåg jag att både min pappa och min pojkväns mamma
gick och drömde om att åka till Island.
TEXT OCH FOTO: ELIN NORDLUND (SOM HOPPAS PÅ ETT LIKA SPÄNNANDE ÅR 2018!)

N

ågonstans i början av 2017 kom
vi på att det vore ganska festligt
att åka. Både jag, Gus, pappa
Bengt och Åsa. Det bokades flyg,
boende i utkanten av Reykjavik och en
hyrbil. En vecka på Island väntade oss
vecka 33 och som ett brev på posten
gjorde även min menstruation det.
Vi åkte efter sommarjobben och innan skolan skulle börja för de drabbade.
Väl på Island hämtades hyrbilen och
storhandlingen avklarades (kok-kaffet
hade vi fraktat med från Sverige) innan
vi lokaliserade vår stuga för veckan.

16

Den officiellt första dagen på Island
blev den obligatoriska vandringen
genom staden. Efter en lunch fick
jag röja runt på olika souvenirbutiker innan vi bokade in valskådning
samma dag. Bara en kort promenad
till hamnen hoppade vi på båten som
tog oss ut där vi flera gånger fick se
fantastiska vikvalar, ibland bara några
meter från båten! Pappa fick till och
med en kaffetår så vi alla hade det
bra. Efteråt sökte vi oss till öl (kaffe
för chauffören) innan vi nöjda åkte
tillbaka till stugan.

Efter en god natts sömn tog vi en
biltur som bland annat bestod av
gejsrar, vattenfall, en vulkankrater,
macklunch och nationalparker. Dagen
var full av upplevelser så för att låta
sinnet återhämta sig blev dagen efter
lugn. På kvällen körde vi till Blå Lagunen där vi badade i en enorm varm
källa medan vi drack kalla drycker
under stjärnhimlen. Jag uppskattade
ansiktsmasken som ingick, huden blev
verkligen len som en babyrumpa.
Den kommande dagen var nog den
mest häftiga under resan. Vi vandrade
BLTGBLADET NR1 2018

nämligen på glaciären Sólheimajökull.
Med guide, hjälm, ishacka och piggar
på skorna begav vi oss upp. Det var
inte svårt men det var ändå något av
det coolaste jag gjort. Det låg tjockt
med aska över största delen av glaciären som vi rörde oss på och pappa
sa det vi alla förmodligen tänkte, det
påminde lite om ett sandtag. Höjdpunkten var i alla fall det klara, iskalla
vattnet som vi alla fick dricka ifrån.
Nöjda från glaciärpromenaden
spenderades morgondagen i Åsas fall
med ridning och senare när vi alla var
BLTGBLADET NR1 2018

åter samlade hittade vi en bondgård
som var återuppbyggd från äldre dar.
Jag hade önskat att inträdet var gratis
men vad kan man göra? Förutom att
säga att man är student och hoppas på
rabatt alltså.
När vi var framme vid den näst
sista dagen åkte vi till en grotta/hål
i marken innan vi begav oss vidare
och hittade ett café med chockerande
god svampsoppa. Vi tog oss till slut
hem till stugan för att packa ihop våra
ägodelar för 04.00 ringde klockan.
Dörren låstes och vi åkte till flygplat-

sen. Tiden gick fort och snart var jag
och Gus tillbaka i en annan hyrd, liten
stuga (fast i Uppsala). Pappa hade jag
vinkat av på sitt tåg mot Örnsköldsvik
där mamma skulle vänta på honom
med öppna armar.
2017 blev ett händelserikt år för mig
då jag kunde nåla in både Finland,
Norge och, sist men inte minst, Island
på min karta. Jag har som vid alla andra
resor jag gjort haft så väldigt kul. Jag
märker för varje äventyr att alla länder
verkligen har sin personliga charm och
att jag älskar att uppleva dem.•
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BJÖRNA ÅTERVINNINGSCENTRAL

Välkommen till tillfälliga
Björna återvinningscentral
Välkommen till vår återvinningscentral på Järnvägsgatan 10 i Björna.

Öppet tisdag kl 13–20
varje vecka, året om
Vecka 6 öppnade vi våra nya återvinningscentraler i Bjästa och Bredbyn
med öppethållande en dag varje vecka. Samtidigt upphörde systemet
med mobila återvinningscentraler.
Den nya återvinningscentralen i Björna har börjat byggas på Hagvägen
bredvid Björnavagnar. Invigning sker under hösten 2018. Men redan nu
och fram till invigningen parkerar vi den mobila återvinningscentralen
permanent på Järnvägsgatan 10 i Björna. Dit är du välkommen med
ditt avfall tisdag varje vecka mellan kl 13–20.
Läs gärna mer på www.miva.se/björna

Vi finns på
facebook
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NYTT ÅR
– NYA MÖJLIGHETER
BLTG Bygdsam startade verksamheten
redan på tredje dagen på det nya året.
Det gäller att starta i tid så man hinner
mycket. Det var äldreboendegruppen som
var snabbt igång med att fundera över
enkäten som går ut i BLTG Bygden för
att ta reda på hur ni som bor här vill att
äldreboendet skall vara i framtiden. Det är
viktigt att så många som möjligt svarar.
Under hösten skickade vi en skrivelse
till Ö-viks kommun med önskemål om
att alla Bygdsam skall ha representanter i
Landsbygdsgruppen. Tyvärr, kunde de inte

Hjälm + Goggles
KA MP AN JPR IS

ta beslut om detta nu utan det blir först i
den nya mandatperioden. Synd, tycker vi.
I december hade föreningen en extra
stämma där det beslutades om namnändring till Bygdsam Gideälvdal ek.för.
Namnändringen kan inte verkställas förrän ett andra beslut tagits. Detta förslag
kommer att tas upp en andra gång på den
ordinarie föreningsstämman som hålls
den 1 mars i Ledings Bygdegård, då är ni
välkomna dit.
På styrelsemötet i januari fick vi information och ge våra synpunkter gällande
nytt Kulturhus i Ö-vik.
I år kommer BLTG Bygdsam att bli
ansvarig för en resurs på heltid som
kommer att arbeta med integration i
hela BLTG samt en del arbetsuppgifter
åt Bygdsam. Detta ger oss möjligheter
att hinna göra ännu fler positiva saker för
bygden.
En riktigt fin hemsida är på gång,
Fredrik Ulander jobbar med den. Den blir
dock inte aktuell att läggas ut förrän efter
eventuellt namnbyte av föreningen.

som har ett evenemang för Örnsköldsvik
är välkomna. Nytt för i år är att det kommer att vara parallella framtidsforum-möten ute i bygderna som sker i samarbete
med BYGDSAM inom resp område. I
BLTG kommer mötet att vara på Gideågården, mera info kommer senare.
Bygdsam vill ha BYAOMBUD för att
kunna bli bättre på att få ut information
till alla byar. Läs mer om det i separat
artikel.
Under mars månad kommer Bygdsam
i samarbete med Nyföretagarcentrum
att anordna en STARTA EGET–KURS
om tillräckligt intresse finns, se separat
annons.•
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

Den 22 mars är du välkommen till
Framtidsforum BLTG. Framtidsforum är
ett stort och öppet mötesformat dit alla

15 95 :Kläder
Handskar
Skor
Goggles
från

Barnhjälmar

FRÅN

995:-

Begagnade skotrar

ÖPPETTIDER: MÅN-FRE 8-17, LÖR 10-13, SÖN STÄNGT
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KAFFE OCH SKIDÅKNING
LÄNGS GIDEÄLVEN
Björna börjar bli känt för sitt kokkaffe vid skidspåret
på älven. För tredje vintern bjuder Björna IF in till fika
och skidåkning på helgerna.

VÄNNER SOM
TRÄFFAS IGEN
I Björnsjö Folkets Hus på 70-talet var det mycket
aktivitet, då byn var full av barn. Det var pyssel varje
vecka som hölls i ett roterande schema av föräldrar som
hade ansvar för en kväll, plus att de bjöd på fika. Vi hade
också läger efter vi gått med i förbundet ”Vi Unga”.
Då det var jul var det julfest med auktion på de alster som
blev gjorda under året, auktionsutropare var Gunnar Axelsson.
Julfika, lotterier och lucia stod också på turordningen.
En sommar var det cykelläger med övernattning i Trehörningen, som med sin fina badstrand var ett lockande utflyktsmål.
Det sattes upp tält och matstation. Den natten regnade det, en
blöt natt som blev ett minne för många. Det gjordes barkbåtar
och det lektes lekar. Dagen efter cyklade vi hem igen.
Barnfamiljerna träffades även på andra aktiviteter som Folkets Hus arrangerade. Skid- och sparktävlingar, fiske, majbrasa
och sommarfest. Det var liv och rörelse i byn. Även barnfamiljer
från Uttersjö och Torsbacken var med.
Åren har gått och barnen har flugit iväg, men vi äldre träffas
och den springande punkten är att vi träffas på sensommaren
och firar de som fyllt jämna år, med mat och dryck och en liten
present. Gåtor tipsfrågor och tävlingar är också kul.
Det är roligt att träffas och prata minnen, höra hur det är med
hälsan och fråga om barnen och barnbarnen. För tio år sedan
då blev klockan in på morgonsidan, men nu börjar åldern ta ut
sin rätt och vi avbryter (nästan) innan solen går ner och vi skiljs
igen som vänner.•

Längs Gideälven drar Björna IF upp spår på allt från 600 meter till drygt 17 kilometer, med flera avkortningsmöjligheter.
Ett ideellt arbete som nu får stöd av Svenska Skidförbundets
”Skidor hela livet”-satsning. Eftersom spåret är både långt
och flackt, lockar det många som tränar för Vasaloppet och
som vill staka.
Folk kommer från både Ö-vik och Umeå för att åka här, det
börjar bli ganska känt. På det kortaste spåret körs det träning
för barnen. Längs det tänds marschaller när det mörknar, ett
inslag som uppskattas av både barn och vuxna.
Och så var det det här med kaffet. Det kokas på riktigt, i
en rejäl skogspanna på fem liter.
På helgerna finns det en ansvarig på plats som fixar eld vid
grillplatsen. Klockan 10–12 bjuds det på nykokt kaffe, korv och
frukt till alla som åker. Det kan vara uppåt 40 personer en fin
vinterdag. Och man märker att motionsåkarna gärna sitter
kvar vid elden och diskuterar valla och träning.•
TEXT: RICHARD SAHLÉN

TEXT OCH FOTO: M NYSTRÖM

PARAVANEN I MATTARBODUM

TEXT OCH FOTO: ELIN NORDLUND

Tidigt i oktober 2017 åker jag och min pappa för att titta på något
som upptäckts vid sjökanten i Mattarbodumssjön. Vi vet bara att
det ska likna en torped.
Det är med både spänning och en gnutta rädsla jag traskar
fram mot objektet. ”Torpeden” är över två meter lång samt målad
röd och orange. På ena sidan sitter handtag och på andra sitter
fenor.
Tack och lov detoneras den inte, förmodligen eftersom det
visade sig att det inte ens är en torped. Ryktet säger att det är en
paravan (minröjare) och att vi inte är de första i byn som kollat in
den. Är man sökkunnig på nätet kan man hitta att dessa används
för att röja äldre flytminor. Ett fartyg släpar Y-formade vajrar
som hålls ut med hjälp av dessa paravaner. Vajern ska då kapa av
minans kätting så att den kan flyta upp för att senare sprängas.
Något som fortfarande är ett mysterium är hur denna hamnat
i Mattarbodumssjön. Jag skulle mer än gärna vilja få svar på
frågan hur den hamnat i vår lilla by.

Vet du något? Kontakta redaktionen för BLTG–bladet.
20
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NÄRARBETSPLATS

ALLT UNDER ETT OCH SAMMA TAK!
NÄRARBETSPLATS
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1 dag i veckan ﬁnns Frida
på plats i Långviksmon.
Lomvägen 2, Långviksmon.

Drop In – Välkomna!

Boka tid:
www.smidig.info

SECOND HAND - LÅNGVIKSMON

Tel. 0662-300
36, 070-36889
89 77
77
Tel 0662-300
36, 070-368
Öppettider:
Tis-fre 11:00-18:00, lör 10:00-13:00

eller 070-244 56 30

www.salongm.se

Dipl. Massageterapeut
Esmee de Vries
Långviksmon

TEL 0662-303 00

Dagens rätt

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

måndag–fredag 10–13.30

Seniorlunch 55kr
Första onsdagen varje månad. (ord. pris 79kr)

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

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

Svenska Spel från 21/2

Övriga öppettider och arrangemang se
www.langviksmon.nu
Restaurang Milla´s på facebook
Fullständiga rättigheter

B LTGBLADET NR1 2018
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BJÖRNAKÖREN
– JUBILEUMSÅRET 2018
Varje måndagkväll träffas ett gäng
glada sångare till körövning och en
härlig gemenskap. Det är Björnakören
som samlas till sång och självklart
lite fika också.

V

TEXT: MARINA EDBERG

i är egentligen två körer, Björna
kyrkokör samt Björna Gospel,
som slogs ihop för fem år sedan
eftersom det började bli lite för få deltagare i vardera kören. Det resulterade
i Björnakören som idag består av ett
tjugotal personer. Den som håller ihop
denna brokiga skara är vår fenomenala
körledare Sara Sjöberg, kantor i Björna
församling.
Vi sjunger det mesta, från gospel via
schlager till Bach. Och det allra bästa:

vi har kul tillsammans! Det har till och
med hänt att vi varit ute på ”turné”,
visserligen inte längre än till Fredrika,
men man måste ju alltid börja nånstans… Då sjöng vi låtar ur ”Kristina
från Duvemåla”.
Det här året är väldigt speciellt för
oss. Det är nämligen dags att fira jubileum och inte bara att Björnakören fyller fem år, utan i år är det dessutom 15
år sedan Björna Gospel bildades – plus
att det är otroliga 90 år sedan Björna
Kyrkokör grundades. För att fira detta
kommer vi att ha en Jubileumskonsert
torsdag den 24 maj där vi ska sjunga
våra favoriter ur de olika körernas repertoarer under åren. Jag kan inte lova
att det blir sånger som sjöngs 1928,
men man vet aldrig! För att ta reda på

det är det bara att komma till Björna
kyrka och lyssna på konserten.
Till sist vill jag bjuda in dig som
tycker det är roligt att sjunga. Känner
du att det skulle vara kul att få släppa
loss lite endorfiner och oxytociner i
kroppen och må bra, kom och sjung
med oss! Man kan aldrig bli för många
i en kör.•

SKOGSJONAS
Utför skogsvård
Säljer ved
Servar din bil
Hjälper till med din fastighet
Jonas Strandberg
070 - 2618185

Per-Olof Nordin
0730 - 486528
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 JÖRANS BLOGG
TEXTEN, EN FÖRBRUKNINGSVARA.

J

ag var nere i pannrummet i färd
med att göra eld i värmepannan.
För att få den rätta fyren använde
jag, förutom tändved, gamla exemplar
av vårt husorgan Örnsköldsviks Allehanda. Sådana är nämligen alldeles
utmärkta tändanordningar. Då slog
mig tanken att på dessa sidor som
nu skattades åt förgängelsen var det
idel textrader som med genuin möda
skapats av journalister och andra mer
eller mindre drivna författare. Det är
ett budskap som varit angeläget att
förmedla till läsarna som nu tjänade
ett annat syfte, nämligen att på ett
smart sätt få fyr i värmepannan.
Likaledes är det väl med denna text,
den kommer troligen att läsas av ett
antal människor som vill ta del av det
budskap den förmedlar men har efter
detta inte samma genuina betydelse.
Texten har tjänat sitt syfte och har
ingen annan funktion än att möjligen
utgöra ett dokument för framtiden.
Kanske nog så betydelsefull. Jag
deltog härförleden i en skrivarkurs
tillsammans med ett antal likasinnade. Där fick vi anledning att djupare
tränga in i textens möjligheter. Men
också dess svagheter. Genom att
producera en läsvärd textmassa har
man möjlighet att med fullvärdig information gripa in i andra människors
sätt att tänka. Särskilt om budskapet
kan ge läsaren idel positiva tankar.
Textens svaghet kan möjligen infinna

sig när den uteslutande förmedlar destruktiva tankar. Jag tycker att dagstidningarnas insändarsidor belamras
med alldeles för stor andel inlägg med
idel klagande och kvirrande. Tyvärr
har tidningarna upptäckt att det är
något som läsarna uppskattar. Jag har
försökt med inlägg av positiva karaktär men inte mötts av någon större
förståelse. Trots detta fascineras jag
av att ge läsarna ett gott budskap och
tillika en mental kick.
Avslutningsvis vill jag dra en parallell med oss människor. Vi verkar här
en liten tid, vi söker förmedla ett som
vi tycker angeläget budskap genom
att vara en del av mänskligheten. Men
efter en kort tid här är vi förbrukade
och destrueras på ett eller annat sätt.
Detta som en naturlig del av livet. I
det perspektivet är det ytterst viktigt
att vi formar vårt liv till något positivt.
Något som kan vara till gagn för våra
medvandrare på färden. Detta kan
vi forma genom att ta till vara och
utveckla den inneboende styrka vi
har. Den styrka som vi kan dela med
oss till andra. Då
kan vi förhoppningsvis lämna
något bestående
kvar i människors

Vid något tillfälle har jag berört detta
ämne i en liten dikt som heter:

Bedårande dårvers

En text som skall väcka en viss ovation
bör ge oss en tämligen lämplig portion
av meningar fyllda med litteration
vilket tarvar en god penetration
att med fullvärdig komposition
framställa förnämlig information.
Tillika ge läsarn en del frustration
över drapans kufiska konstruktion
som delvis kan skapa en situation
som blir till en genial reaktion
med förnuftets naturliga interaktion,
så denne kan släppa sin adaption
till ordens konstnärligt fina funktion.
Uppbyggnad sker då med koncentration
på meningsfull prima språkproduktion
vilket endast ger en viss injektion
som kan hindra en gradvis god prevention,
att lätta på hjärnans idéproduktion
till att stärka meningars nyttofunktion.
Resultatet blir då en situation
då efter en fullständig kommunion
de slutligen slängs på en sopstation
och ältas och mals till total destruktion
och bringas till fullständig separation
från allt som förknippas med förnämlig
funktion

hjärtan.•

JÖRAN LUNDBERG

NÄSTA NUMMER
NU ÄVEN VAPENHANDLARLICENS

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

0660-811 74
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Själevadsgatan 60 • 89130 Örnsköldsvik
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070-515 02 94 • www.westbergsmaskinrep.se

070-515 02 94 • www.westbergsmaskinrep.se

WestbergsMaskinRep.se

WestbergsMaskinRep.se

Snöskoter
- Försäkringsskador
- Service, reparationer
- Tillbehör, hjälmar mm
- Reservdelar till alla märken
både original och pirat
Trial motorcykel
- Importör Beta Motorcyklar
- Reservdelar, tillbehör
- Trialkläder, skydd
Återförsäljare till:

RINAB
Knobby
Jitsie

Skoterdelen.com
DBC-Sweden
Beta Motorcycles

BYA-OMBUD
I BLTG BYGDEN
Bygdsam i BLTG vill gärna få till bya–ombud i alla byar och samhällen runt om i vår bygd. Detta för att få bra kontakt med hela
bygden. Det ska vara lätt att kunna ge information och även vid
behov kunna få veta vad som händer ute i byarna. Vi hoppas att
ni hjälper oss att utse eller ta på er att vara er bys´s kontaktperson. Det kommer inte att vara betungande, enbart roligt. Vi
har många byar och samhällen och vi vill att alla skall känna sig
delaktig och verka för att vi ska ha en levande bygd.
Här är några av byarn: Remmarn, Studsviken, Nyliden,
Kärrsjö, Högbrännan, Kantsjö, Långsjön, Djuptjärn, Önskanäset, Inre Trehörningsjö, Nordsjö, Lomviken, Lemesjö, Långviken
3-sjö, Byviken, Hemling, Movattnet, Näset, Grundsjö, Långviken
L-mon, Långviksmon, Långvattnet, Flyggsjö, Hattsjö, Flärke,
Hundsjö, Gideå, Sörgissjö, Västergissjö, Sunnansjö, Svedje,
Getingstabodum, Björna, Björnabyn, Leding, Torsbacken, Ryssjö,
Björnsjö och några till.•
Meddela namn, telefon, mailadress till
bltgbygdsam@telia.com eller till tel 070-2667437.

T-Roc. En helt ny SUV.

Nu kommer T-Roc, med gott om säkerhetssystem, avancerad
teknik och mycket mer. Bland annat 35 färgkombinationer, elva
olika fälgar och massor av inredningsalternativ. Välkommen att
titta närmare – och provköra.

T-Roc. Från 214 900 kr.
T-Roc 1.0 TSI 115 hk: Bränsleförbrukning blandad körning 5,1 l/100 km, CO₂-utsläpp 117 g/km. Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad.

Ångermanlandsgatan 21
Tel. 0660 - 579 90
www.nordemansbil.se

FÖR DIG MED HÖGRE KRAV

BLTGBLADET NR1 2018
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Långsiktigt, enkelt
och tryggt!
Skogsägarplan – grunden för ett framgångsrikt
och lönsamt skogsägande
Det är viktigt att utföra skogsåtgärder i rätt tid. En Skogsägarplan
hjälper dig att planera långsiktigt och hållbart. Din skoginspektor
har god kompetens att upprätta eller se över din Skogsägarplan.

Leif Strandberg

Jonas Sjödin

Emil Andersson

Erik Forsberg

Skogsinspektor
Mobil 070-687 10 17

Skogsinspektor
Mobil 070-359 98 00

Skogsinspektor
Mobil 070-305 98 56

Skogsinspektor
Mobil 072-141 17 12

Ta kontakt med oss så berättar vi mer!

Axel Nilsson
Skogsinspektor
Mobil 070-665 99 80
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 STAFETTPINNEN

Ulla nd
Hägglu
Ulla är uppvuxen i Trehörningsjö. Under högstadietiden
började hennes stora intresse för fotboll, då folk i
allmänhet blev medveten om att även tjejer kan spela
fotboll.
– Trehörningsjö IF är en historisk förening, säger Ulla,
då de är Ångermanlands första seriesegrare och DMmästare på damfotbollsidan.

TEXT: ”STRÖM”

U

lla har alltid varit intresserad
av att upptäcka andra länder
och när InterRail–korten kom
på 70-talet började hon resa. Det blev
totalt fem tågluffarresor och dessa
gjorde att hon senare i livet inte
kunde tänka sig att åka på charterresor där allt ingår.
Efter gymnasietiden i Ö-vik och
på Nordvikskolan jobbade hon som
avbytare och lärarvikarie en tid innan
hon gick på lärarhögskolan i Umeå.
Under denna tid spelade hon med
Grotteatern och tog taxi och busskort
så att hon kunde hjälpa till hemma
då hennes föräldrar hade ett sådant
företag.
Det blev några år med olika lärarvikariat inom Ö-viks kommun innan
hon fick fast tjänst på Trehörningsjöskolan där hon har jobbat (mest) hela
tiden sen dess.
Ulla blev invald i TIF och har under
årens lopp suttit med i de flesta av
dess kommittéer; ungdoms-, fotbolls-, gymnastik- och Kerstins Uddes
kommitté där hon en tid var dansansvarig. Under fem år på 80-talet
ansvarade hon för vår egen tidning
TIFárn.
Under 80-talet började hon gå fotbollstränarutbildningar och fick möjBLTGBLADET NR1 2018

lighet att gå Steg III i Strängnäs med
enbart kvinnliga tränare (”de flesta
dåtidens elitspelare från Allsvenskan.
Det var häftigt!” säger Ulla)
Nutid:
Ulla sitter med i Ångermanlands
Fotbollsförbund. Som ordförande
i Fotbollsutvecklings kommitteen
ansvarar hon bland annat för tränarutbildningen.
Hon är ordförande i TIF och ansvarar för TIF Loppis. Under vintermånaderna har den enbart öppet sista
lördagen i varje månad, därefter blir
det varje lördag igen.
– Det är ett ganska krävande jobb
att hålla allt iordning men det känns
så bra att vi får en så positiv respons
från de som besöker oss, berättar
Ulla. De finns nu också på Instagram.
Ulla är en av TIF:s representanter
i BLTG Ungdomsfotbollsgrupp, i Tresjö Integrations samverkansgrupp
och i Medeltidsdagsgruppen. I år blir
vår Medeltidsdag söndag den 3 juni.
Hon sitter även med i gruppen som
arrangerar motionsloppet Tresjölunken. I år genomförs den lördagen den
7 juli.
Ulla sitter också ordförande i en
ekonomisk förening som heter Trehörningsjö Fritid. Just nu ligger den i

en ”tvist” med konkursboet till KUST
men det finns både hopp om – och
eventuellt intressenter – att det återigen blir en aktiv camping till våren.
– Mitt viktigaste arbete är i alla fall
jobbet i skolan, säger hon.
Hon önskar att alla som läser detta
hjälper henne och ger tips på någon
som; redan är utbildad lärare/ läser
till lärare/ kan tänka sig läsa till lärare och skulle vilja jobba (och gärna
bo i närheten) i en helt underbar liten
skola som heter Trehörningsjöskolan.•

ULLA HÄGGLUND, TREHÖRNINGSJÖ
FAMILJ: Singel, inga egna barn
BÄSTA EGENSKAP: ”Lösningsbenägen”.
Föreningsmänniska ”in i själen”.
SÄMSTA EGENSKAP: Har svårt att säga
nej och tar ibland på mig för mång uppgifter. Då kan något ”falla mellan stolarna”.
MOTTO: Var inte rädd för nya utmaningar, våga misslyckas!
BÄSTA MED BLTG-BYGDEN:		
Kämpaglöden, vi ger aldrig upp.
LÄMNAR ÖVER TILL: Elisabeth Nilsson,
Flärke.
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ÄR 4 TILL
ANTALET

JUBELIDIOT
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HALVA
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SES TRE
I SAMMA
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KONST
KRING
1900

VASSBÅT
JAPANSKA
PLAGGET
FANTAST

SNURRAR PÅ
TIVOLIN

REDIGE- AVSLURINGSTAR
TANGENT MED
GYCKLARE SÖTT

ENGELSK
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DROPP
OXUDDE
0593

SISU
PRIMITIVT
DJUR
MUNK

RÖDGUL
KREDITUPPLYSER

RYMDFIGUR

PUHS
ÅSNEKOMPIS

TILLGÅNG

VÄTSKESAMLINGARNA

SIGNERING
JUNIOR
INBRINGATS

ÄR
SÖKOFÖRNUFTIG TJÄNST

BETALAS KROPPSFÖR
BYGGVÄLNAD
STÅND

EN ÖLSORT

LÄGGER
ÄGG HOS
ANDRA
14 JULI

HÖRS I
ÅRHUS
NINA
ÖST

UTAN
MÅLSMÄN
SKIKTLIMMA
UTBRINGAS VID
GRATULATION

MINNESBETAN
TRÅNGT
SUND

FN
UTOMLANDS
I BÖN

TANKSPRIDDHET
KAJKAR
PÅ
SJÖN

VECKA I
BERGEN

BIBELDEL

ÅTERSKALLA

De tre först öppnade och rättade lösningarna vinner
1 trisslott var, dragning sker den 19/3 2018.
Posta korsordet till (märk kuvertet ”BLT-korsordet”):
Ågrenshuset, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa.

NAMN............................................................................................................................
GATA................................................................................................................................
POSTADRESS............................................................................................................
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Bengt Tjernström,
Umeå
Ingrid Westman,
Örnsköldsvik
Carina Oscarsson,
Gideå

GRATTIS!

KORSORDSLÖSNING nr6/2017

 KRYSSA & VINN

VINNARE nr 6/2017
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Asylmottagningen
BLTG Bygdsam kommer ta över
integrationsstödjartjänsterna som funnits i
Långviksmon, Trehöringsjö, Björna och Gideå.
Bygdsam blir ansvarig för en resurs på heltid
som kommer att arbeta med integration i hela
BLTG samt en del arbetsuppgifter åt Bygdsam.
På så sätt lyfter vi även integrations- och
inkluderingsfrågan in i bygdens övriga
utvecklingsarbete. Integrationsstödjaren
heter Elisabeth Eriksson och kommer
närmast från en tjänst som socialpedagogisk

– Läget för asylfrågor i BLTG-området

resurs på ensamkommandeenheten på
Örnsköldsviks kommun. Hon är även utbildad
integrationspedagog med en examen från Forsa
Folkhögskola.
Bredbygården kommer stängas senast den 31
mars då Migrationsverket fortsätter minska antalet
boenden då färre personer söker asyl i Sverige. De
flesta personer som bor på bredbygården kommer
flytta till Mellansel men förmodligen kommer
några att flytta till Björna och kanske Långviksmon.

Migrationsverket har stängt sitt kontor i
Örnsköldsvik men har drop in i Mellansel på
måndagar och onsdagar kl 12-14. Övriga tider
hänvisas asylsökande till Migrationsverket i
Kramfors.

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

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

BLTGBLADET NR1 2018
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 VI STÖDJER BLT-BLADET
Björna
Pizzeria

Tel. 0662-43006

Svennes
0662-105 33  070-265 60 37

070-5

22 88 16
Tel: 0662-20207 • Fax:06620662-20147
220 48
www.glasfiberprodukter.com

Livsbalans genom
Inredning/Homestyling
Yoga Mindfulness
Livscoaching

DIN ANNONS HÄR?
Micael Holmström • 070-636 71 79

1991

Bygg

RING 0660-29 99 60

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

Svennes

070-515 02 94
Grävare Skoter Uthyrning

Bygg

Webbshop: www.shop.westbergsmaskinrep.se

www.westbergsmaskinrep.se
info@westbergsmaskinrep.se

Lindströms Bussresor
Långviksmon

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

www.lindstromsbuss.se

070-522 88 16
0662-220 48

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
204848
070-522 88 16 0662-2

0662-51 21 40 www.pmiab.se

	
  

Skogsaverkning-Schaktarbeten-Transport

Tel: 070-648 78 32

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

0662 - 104 78

072 - 225 57 55

NK TRÄ

TRAKTOR AB

www.nk-tra-traktor.se
BLTGBLADET NR1 2018
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 EVENEMANGSRUTAN
			
			

feb

DATUM

TID

PLATS

AKTIVITET

Sön 25 feb
Tors 1 mars

18:30
19.00

Församlingshemmet Björna, källaren
Ledings Bygdegård

Björna Rödakorskrets har årsmöte.
Årsmöte BLTG Bygdsam ek.för. Anmälan:bltgbygdsam@telia.com

mar

apr

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.

15-18/2 Björna församlingshem

Gemensam mötesserie
Övre bygdens kyrkor

Fasteinsamling
Fasteinsamlingen startade 11 februari med Fastlagssöndagens mässa i Trehörningsjö och pågår till och med palmsöndagens gudstjänst 25 mars.
Årets tema är Att resa sig starkare.
Under insamlingstiden kommer det att säljas lotter och bröd
till stöd för arbete med psykosocialt stöd till människor som
drabbats av krig eller katastrof.
Lottdragningarna blir i samband med konfirmandcaféet den
15 mars kl. 18.30 i Gideå församlingshem och i Trehörningsjö församlingshemmet på Palmsöndagen 25 mars kl.
11.00 efter gudstjänsten, då det förutom lottdragning blir
våfflor, kakfrossa, påskpyssel.

Talare:
kyrkoherde Peter Persman
Fotograf: Maria Eddebo Persson

Torsdag 15/2 kl 19

Ungdomsteam från Framtidskyrkan, Gottne

Hawa bor i flykinglägret
Batil och har gått en
skräddarutbildning. Nu
försörjer hon hela sin familj
genom att sy skoluniformer.
Yrkesutbildningar är bara ett
sätt att få mäniskor att resa
sig starkare.

Fredag 16/2 kl 19
Björnakören

Lördag 17/2
kl 16 Bibelstudium
kl 18 Barnkör och Hanna Mattebo
Söndag 18/2 kl 11
Mässa. Salig blandning

www.svenskakyrkan.se/gidea

www.svenskakyrkan.se/sjalevad/bjornaforsamling
Facebook: Svenska kyrkan Själevad, Mo och Björna pastorat

Se alla Gideå Trehörningsjö församlings gudstjänster
i Svenska kyrkans annons i tidningen 7

GIDEÅ TREHÖRNINGSJÖ FÖRSAMLING

 VI STÖDJER BLT-BLADET
Klas
Strandberg,
076 - 799 65 74

telefon 070-543 25 00
www.trakompositprodukter.com

Vi besiktar dina IBC-behållare / ADR-tankar

IBC-control
890 51
Långviksmon

Ring oss: 0662-30004
BLTGBLADET NR1 2018

DJUPVÅGSMASSAGE
0708-760387 • thorstenssonhelen@hotmail.com

HUNDPENSIONAT • HUNDDAGIS • HUNDKURSER

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 300:-
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NYHET
NYHET

NYHET
NYHET

Z NYHET
MODULSYSTEM
Z MODULSYSTEM

NYHET 3-SOFFA
PRIME
PRIME
3-SOFFA
PRIME 3-SOFFA

Z MODULSYSTEM
4.995:4.995:-

3st3st

8.990:8.990:8.990:-

4.995:-

(511:-/mån*) (ord.pris 6.885:-)

3st

(511:-/mån*) (ord.pris 6.885:-)

(511:-/mån*) (ord.pris 6.885:-)

(874:-/mån*) (ord.pris 10.990:-)

(874:-/mån*) (ord.pris 10.990:-)

S VE N S K AH E M . S E
S VEN S K AH E M. S E
S VE N S K AH E M . S E

(874:-/mån*) (ord.pris 10.990:-)

NEW
ARRIVALS
NEW
ARRIVALS
NEW ARRIVALS

Vi firar att nyheterna är här med exklusiva erbjudanden.
Vi firar att nyheterna
är här med
exklusiva
Välkommen
till exklusiva
vår
butik! erbjudanden.
Vi firar att nyheterna
är här in
med
erbjudanden.
Välkommen in till vår butik!

Välkommen in till vår butik!

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

CORNWALL 3-sits i tyg Soft 11.990:- (1.147:-/mån*).
CORNWALL 3-sits i tyg Soft 11.990:- (1.147:-/mån*).

CORNWALL 3-sits i tyg Soft 11.990:- (1.147:-/mån*).

NYHET

BRIGHT 4-sits i tyg Classic Velvet grön 16.990:(1.601:-/mån*). Finns även med lösa ryggkuddar.
BRIGHT 4-sits i tyg Classic Velvet grön 16.990:(1.601:-/mån*). Finns även med lösa ryggkuddar.

BRIGHT 4-sits i tyg Classic Velvet grön 16.990:-

(1.601:-/mån*). Finns även med lösa ryggkuddar.

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

LYCKÅ fåtölj och pall i grått fårskinn. 9.990:- (14.480:-)
965:-/mån.
LYCKÅ fåtölj och pall i grått fårskinn. 9.990:- (14.480:-)
965:-/mån.

NYBORG matbord i vitoljad ek 9.995:- (965:-/mån*)
(ord.pris 11.995:-) LÄSÖ stol 2.490:- (ord.pris 2.950:-).
NYBORG matbord i vitoljad ek 9.995:- (965:-/mån*)
(ord.pris 11.995:-) LÄSÖ stol 2.490:- (ord.pris 2.950:-).

CLARA bäddsoffa, framåtbäddad i tyg Trust,
bäddmått 120cm fr. 16.900:- (:-/mån*) (ord.pris
CLARA bäddsoffa, framåtbäddad i tyg Trust,
19.900:-).
bäddmått 120cm fr. 16.900:- (:-/mån*) (ord.pris

19.900:-).
CLARA bäddsoffa, framåtbäddad i tyg Trust,

bäddmått 120cm fr. 16.900:- (:-/mån*) (ord.pris

19.900:-).
NYHET

NYHET

NYHET

KÖP 6
STOLAR
KÖP 6
BETALA
STOLAR
KÖP 6
FÖR
5
BETALA
STOLAR
FÖR 5

BETALA
FÖR 5
ORUST pinnstol dimrosa 4.950:- (507:-/mån*) (ord.pris

5.940:-) HYPE 9.975:- (964:-/mån*) (ord.pris 11.970:-)
ORUSTkarmstol
pinnstol dimrosa
4.950:- (507:-/mån*)
EMRACE
9.975:- (964:-/mån*)
(ord.pris(ord.pris
11.970:-).
5.940:-) HYPE 9.975:- (964:-/mån*) (ord.pris 11.970:-)
EMRACE karmstol 9.975:- (964:-/mån*) (ord.pris 11.970:-).

Gäller t o m 4/3 2018 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
fåtölj att
och
pall10i grått
(14.480:-)
blir totalt belopp
betala
626 kr. fårskinn.
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.

LYCKÅ

965:-/mån.

9.990:-

NYBORG matbord i vitoljad ek 9.995:- (965:-/mån*)
(ord.pris 11.995:-) LÄSÖ stol 2.490:- (ord.pris 2.950:-).

ORUST pinnstol dimrosa 4.950:- (507:-/mån*) (ord.pris
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EMRACE karmstol 9.975:- (964:-/mån*) (ord.pris 11.970:-).
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blir totalt belopp att
10 626 kr.•Uppläggningsavgift
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Effektiv ränta 13,01 % (juni 2017) Förutsatt att kreditbeloppet återbetalas under räntefri period. Kreditgivare Santander Consumer Bank.
Mån 10-19. Tis-Fre 10-18. Lörd. 10-15
Svenska Hem Stegbo Möbler
Stegbomobler

