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Den tidning du 
håller i han-
den är ett re-

sultat av ett kollektivt 
engagemang för lokal 
journalistik och en 
strävan efter att skil-
dra mindre samhällen 
utanför staden. 
Vi som gjort den är 
Höga Kusten Media-
kollektiv, en ekono-
misk förening i Ådalen 
med för närvarande 
fem medlemmar. Vi är 
journalister, fotografer, 
filmare och musiker  med en 
gemensam målsättning: att 
samarbeta för att skapa egna 
projekt och att ta på oss små 
och stora uppdrag.
Det här är vårt första pro-
jekt och vi har flera på gång.

Att inleda med en pappers- 
tidning känns klockrent, 

eftersom flera av oss har  lång 
erfarenhet av jobb på och 
med  dagstidningar och älskar 
doften av trycksvärta. 
Därmed inte sagt att vi inte 
kommer att publicera oss digi-
talt. Den här tidningen, liksom 
artiklarna och  reportagen var 
för sig, kommer så småningom 
även att spridas på vår egen 

hemsida och i sociala medier.
Vi är erfarna men till naturen 
enkla mediemänniskor som 
inte  svänger  oss med knepi-
ga branschtermer. Vi är helt 
oberoende och vi har inga 
höga, fasta kostnader att täcka 
upp. Däremot är vi är duktiga 
på att lyssna och använder oss 
av våra kunskaper och vårt sto-
ra nätverk för att göra gedigna 
uppdrag. Vare sig vi jobbar för 
andra eller för oss själva.

Varför då en tidning om 
just Bollstabruk?

Jo, helt enkelt för att det är ett 
intressant samhälle där fören-
ingar och företag gjort mycket 

för att skapa en posi-
tivare bild av Bollsta-
bruk  under de sen-
aste åren. Här finns 
mycket att berät-
ta om både gamla 
tider och nutid.
Givetvis har frågan 
om Ytterlännäs- 
skolans vara eller 
icke vara skapat 
oro  och  frustra-
tion hos invånarna 
– vilket vi också be-
lyser i denna tidning 
– men oavsett vilket 

beslut som slutligen fattas, är 
vi  övertygade om att Bollsta-
bruk har en god framtid. 
Folket kommer att se till det.
Som så många gånger förr.

När  tillräckligt  många vill 
åt samma håll och jobba 

för ett ett gemensamt mål, ge-
nereras kraft och  uppstår dy-
namik.
Så förhåller det sig i ett sam-
hälle och en bygd och för den 
delen även i ett mediakollektiv.

Ådalen i juni 2019

OLOF WIGREN
Höga Kustens Mediakollektiv
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Hur kom det sig att den ekonomiska 
föreningen bildades 1991?
– Det var i en period när jordbrukarna be-
hövde dryga ut med extra sysselsättning. 
LRF hjälpte till att starta föreningen. Nu 
finns det nästan inga jordbrukare bland 
de 60-talet medlemmarna utan det är 
hantverkare av olika slag. Har vi inte en 
efterfrågad kompetens brukar vi kunna 
fixa fram den ändå.

Vad utför ni för slags jobb?
– Mycket varierande. Gräsklippning, snö-
skottning, reparationer, målning, brand-
vakt är några exempel. Vi rycker bland 
annat in och gör jobb åt industriföretag 
men hälften av kunderna är privatperson-
er. Medlemmarna är egna företagare med 
F-skattsedel.  Vi har ingen anställd men 
en person tar emot jobbförfrågningar och 
fördelar dem bland våra medlemmar.

Vilka slags utbildningar anordnar  
föreningen?
– För dem som ska vara trafikvakter vid till 
exempel asfaltering har vi trafiksäkerhet 
under arbete på väg. Andra utbildningar är 
i heta arbeten som svetsning. Vi utbildar 
på röjsåg och motorsåg och säkerhet vid 
takskottning. De teoretiska delar håller vi 
här på kontoret.

Hur ser framtiden ut för Farmartjänst?
– Vi har gått igenom en rätt tuff tid och 
blivit ganska mycket mindre. Men nu 
hoppas vi på att föreningen ska börja växa 
igen.

TEXT OCH FOTO:
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Hallå där!
Joakim Pettersson, administratör på  
Ådalens farmartjänst med kontoret i  
Bollstabruk.

Vår första tidning – 
och det kommer fler…

Höga Kustens Mediakollektiv består av fr v Pelle Nordlander, Lillemor Bylund, Bosse Wikman, Erik 
Åmell och Olof Wigren.   FOTO: PELLE NORDLANDER.

FOTO: LILLEMOR BYLUND

Bollstabruk är en bruksort med ett gan- 
ska unikt perspektiv.
Här tycks historien, nutiden och fram-

tiden finnas på plats samtidigt. 
Man kan beskåda lämningar från den tid som 
gått, se samhällets omvälvning i nutid och till 
en viss del redan se den spännande framtid som 
kommer att prägla den här orten.

I samhällets utkanter finns väl bevarade forn-
lämningar från folkvandringstiden. Ortens cen-
trala delar uppvisar i vår tid en till synes ständig 
upprustning till något bättre. 
Ett av Sveriges största sågverk, beläget mel-
lan en vacker vik av den mäktiga Ångerman- 
älvens utloppsdelta, och samhället, upp- 
visar miljoninvestering efter miljoninvestering 
i anläggningarna här. Djuphamnen vid sågver-
ket gör det möjligt att transportera det kapade 
virket med oceangående fraktfartyg till kunder 
runt om i världen.

Sågverket ligger på en mycket strategisk plats 
med tillgång till, vad många experter påstår, 

oändliga råvarutillgångar från milsvida skogar 
norr och väster om sågen. 
Trä är förnyelsebart. De slags träd som används 
idag, företrädesvis tall och gran, växer omkring 
80 år innan de avverkas. 
Numera sätter man plant på hyggen för att 
få en ny skog att  skörda efter ytterligare en 
mansålder. 
Bollstabruk var en gång centralort i Ytterlännäs 
kommun som införlivades med Kramfors kom-
mun år 1974 under den stora kommunsam-
manslagningsivern i Sverige vid den här tiden. 
Byggandet av gymnastik- och simhallen, Ytter-
lännässkolan (högstadiet) och biblioteket fär-
digställdes långt före sammanslagningen. 

På senare tid har Bollstabruk intresseföre- 
ning gått i spetsen för en omdaning av ge-

nomfarten av väg 90 och angränsande delar av 
centrum. 
Det irriterande förfallet längs genomfarten har 
avlägsnats för att skapa en säkrare väg genom 
samhället och ett attraktivt parkområde i an-
slutning till vägen.
Föreningens påverkansarbete visavi kommunen 
och Trafikverket har lett till ett ökande engage-
mang från invånarna som numera gör vad som 

går att göra för att Bollstabruk ska bli ett trev-
ligare samhälle. 

Nu vågar man höja blicken för att tro och se 
att vanligt folk kan göra en skillnad. 

I intresseföreningen samlas medlemmarna  
under mottot ”Tillsammans för utveckling”.
Föreningens utvecklingsplan innefattar nu  
projekt som ”Tågstopp i Bollstabruk” och man 
vill också utveckla högstadiet till en språngbrä-
da till ett nytt  
skogsgymnasium i 
kommunen. 
Skogen är ju vår främs-
ta näring. 
Man vill vårda och ut-
veckla den samtidigt 
som man vill utveckla 
samhället. 
Invånarna i Bollstabruk 
med omnejd bör ha  
anledning att tro på en 
ljus framtid. 
Den blir ju vad man 
gör den till.

Bollstabruk – en ort med en intressant historia, 
omvälvande nutid och en spännande framtid

ROGER A.  
ÅKERBLOM
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KRÖNIKA

Butiksbakat
bröd 
varje
dag !

Öppettider Mån-Fre 9-20  
Lör-Sön  9-19

Grillkol/Grill-
briketter 2,5 
kg Coop 
Änglamark 
3 för 99:-
39:-/st

Plantjord / Kogödsel Coop 
Änglamark 40 L      
5 för 149:-  
49,90kr/st

Portionsbröd 
4-pack 15kr

Matbröd
20kr/st

Gilla oss på Facebook!
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Nedläggning av 
Ytterlännäs skola 
från och med hösten 
2020. 
Det är bildnings-
nämndens förslag till 
kommunfullmäktige.
– Vi hoppas på en 
återremiss vid mötet 
den 24 juni, säger Jan 
Lötberg, förälder i 
Bollstabruk.

Skolors vara eller 
icke har stötts och 
blötts i kommunen 
under årtionden. 
I början av 2010 pågick 
en skolutredning som 
senare skulle få hård 
kritik för avsaknad av 
transparens och dia-
log, en utredning som 
slutade med dåvarande 
skolchefs avgång. Yt-
terlännäs skola rädda-
des tack vare att invå-
nare gick samman och 
organiserat drev sin 
kamp.
2018 var det dags igen. 
Ytterlännäs skola, till-
sammans med andra, 
hamnade återigen 
under lupp. Orsaken 
var sviktande elev-
underlag på grund av 
sjunkande födelsetal, 
svårighet att rekrytera 
pedagoger och att de 
redan anställda tving-
ades åka mellan olika 
arbetsplatser. 
Kommunens arbets-

utskott betonade att 
förändringar denna 
gång skulle ske öppet 
och i dialog med in-
vånare och personal. 
I maj meddelades så 
bildningsnämndens 
beslut, att föreslå 
kommunfullmäktige 
den 24 juni att rösta 
för nedläggning. 

Missnöjd förälder
Jan Lötberg, förälder 
till skolbarn, är inte 
nöjd. Han tycker att 
dialogen varit obefint-
lig: 
– Vi har bara sett pro-
tokollförande efter 
medborgardialogen, 
våra åsikter har inte 
påverkat utskottets ar-
bete alls. Information-
en i utredningen är 
dessutom felaktig eller 
vinklad. Bland annat 
har Ytterlännässko-
lans lärare en behörig-
hetsgrad över rikssnit-
tet, men förvaltningen 
använder sig istället av 

gamla siffror. 
– De besparingssiff-
ror man visar upp ut-
går från antagelsen 
att inga nya klasser 
öppnas upp dit barnen 
flyttas, vilket faktiskt 
redan planeras. 
Han berättar även att 
de långa restiderna 
blir oacceptabla för 
vissa barn:
– Enligt reseföreta-
get Din Tur skulle det 
kunna handla om upp 
till 1,5 timmars hem-
resa i värsta fall. Det 
här beror på alla kring-
elkrokar i byar och 
väntan på ett byte.

"Inte neutral"
Jan tycker även att 
kommunen lobbat för 
ett minskat elevun-
derlag.
–Redan innan ett 
beslut om nedlägg-
ning fattats har man 
erbjudit elever gratis 
skolskjuts till en skola 
längre bort, något som 

egentligen bara är 
möjligt då eleven väl-
jer det anvisade skol-
förslaget, det vill säga 
den skola som ligger 
närmast.
Bollstabruk intres-
seförenings aktions-
grupp har lämnat in 
en skrivelse och an-
ordnat en manifesta-
tion. 

Ilska i Bollstabruk
– Vreden hos befolk-
ningen har varit stor. 
Men vi har inte haft 
någon egentligen ko-
ordination och då 
blir påverkansfaktorn 
mindre, säger Jan och 
drar en parallell till 
den uppslutning som 
gjordes i början av de-
cenniet.
–Sedan, när vi vän-
der oss till politiken, 
både sittande och i 
opposition, och det är 
knäpptyst, då känner 
man sig väldigt, väl-
digt ensam. 

Bildningsnämndens 
ordförande Thomas 
Näsholm (s), framhål-
ler behovet av bespa-
ring och att beslutet 
grundas på att man 
vill säkra kvaliteten 
både för barn och per-
sonal. 
Många befarar en väl-
digt lång restid för en 
del barn?
– Vi har en extremt 
välarbetad utredning 
och vi arbetar för att 
alla barn ska få så korta 
restider som möjligt till 
och från skolan.

Vart går pengarna?
Kommer pengarna 
som frigörs vid en 
eventuell nedläggning 
att läggas på de skolor 
som tar emot barnen?
– Varje barn har en 
skolpeng som följer 
med. Tanken är att 
vi ska bemanna med 
behöriga lärare, göra 
insatser för barn med 
särskilda behov och så 
vidare. Vi vill ge bar-
nen den bästa skolan 
vi kan, men även göra 
tjänsterna mer attrak-
tiva.
I Bollsta ser många en 
nedläggning Ytterlän-
nässkolan som en stor 
riskfaktor för Bollsta-
hallens framtid.
– Tvärtom, den bör vi 
bevara och utveckla. 

Bollstabor upplever 
att de saknat en dialog 
i ordets rätta bemär-
kelse.
– Vi har haft tre dia-
loger vardera i Lunde, 
Bollsta, Kramfors och 
Ullånger. Vi har fått 
väldigt många inspel 
och förslag på för-
ändringar och för-
bättringar under dessa 
dialoger och jag har 
uppskattat alla samtal. 
Men, om det inte blir 
som man tycker, då 
tycker man att dialo-
gerna varit dåliga, sä-
ger Thomas Näsholm.

Utflyttning
Nilsolof Nilsson, som 
driver Bollsta Folkets 
Hus, är oroad.
– En skolnedläggning 
kommer att leda till 
utflyttning och att fö-
retag försvinner. Det är 
totalt fel sätt att spara, 
det måste börjas på an-
dra områden. 
– Det är som för oss 
företagare, vi har 
upp- och nergångar. 
I en nedgång, det är 
då vi måste satsa för 
att komma igen. Man 
kan inte spara sig till 
välfärd, det är omöj-
ligt, säger han.

TEXT OCH FOTO:
LILLEMOR BYLUND 

Mörka moln över Ytterlännässkolan.

Jan Lötberg, engagerad förälder. Nilsolof Nilsson, oroad företagare.

Skolfrågan engagerar

”Vi hoppas på en återremiss vid  
kommunfullmäktiges möte den 24 juni…” 

Vackert 
välkomnande
Oavsett om du kom-
mer norr- eller söder- 
ifrån möts du av 
samma vackra väl-
komnande till Bolls-
tabruk: en skylt med 
Malin de Walls fina 
fotografi, taget från 
toppen av Svedje- 
berget.
Bollstabruks Intresse- 
förening har finan-
sierat och satt upp 
de båda skyltarna.  
Personerna på bilden 
är Jan Lötberg och 
hans dotter Nora.
Att göra prome-
naden upp till Sved-
jeberget kan varmt 
rekommenderas.
Det är en cirka kilo-
meterlång vandring 
upp till utsiktsplatsen 
med grillplats, 
från starten av el–
ljusspåret ovanför  
Johannisberg.

OLOF WIGREN

Vi serverar dagens lunch
måndag till fredag  
10:30-14:00.
Pris: 95 kr.
Vi säljer även frysta matlådor.

29/7 lunchstart i fräscha 
lokaler, laddade med fina  
nystartserbjudanden!

Vi erbjuder även catering!

BOLLSTA 
Folkets Hus
Träffpunkten
mitt i Ådalen
Tel: 070-551 71 57

Gilla oss på 
Facebook!

Vecka 28-30 är lunchserveringen 
och middag surprise stängd pga renovering.
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Vad tycker du om Bollstabruk?
Helen Nilsson:
– Bollsta är min 
trygghet, vi har 
en bra samman-
hållning här. Det 
har varit bra för 
barnen att växa 
upp här och 
vi har hjälpts 
åt att ha koll. 
Det finns två 
förskolor och 
en låg- och mellanstadieskola som ligger jättebra till, 
och Ytterlännässkolan förstås, Bollsta är mer än bara 
genomfarten. Fina hus, inte dyrt att bo, och vi har en 
fantastisk Intresseförening. 

Marielle 
Myhren:
– Det är en 
mysig by! Vi har 
det mesta, nära 
till allt. Skola, 
affär, idrottsan-
läggningar, 
simhall, kyrka, 
folkets hus och 
mycket mer.

Veronica  
Medelberg 
Stattin:
– Naturen, 
lugnet och 
fridfullheten 
uppskattar jag 
mycket. Det 
finns det mesta 
att göra, vi har 
träningshallen, 
det är fint att 
gå ut och gå. Jag har bott i Bollsta i hela mitt liv och 
tänker inte flytta!  

Helena 
Helenius:
– Allra bäst 
är vårt hus! Vi 
hittade vårt 
drömhus i Mo 
och flyttade 
upp från Tierp. 
Vi har en 
intresseföre- 
ning som är 
fantastisk och 
som verkligen jobbar för att bygga upp och tillbaka, 
det har ju bara lagts ner under en längre tid. Det känns 
som om Bollstabruk är på lite uppsving och det är kul 
att hänga på den trenden och förlägga vårt företag hit, 
just för att människor är så aktiva här. 

Anne  
Liukkonen 
Nylander:
– Jag fann 
kärleken i 
Hällsjö. Jag 
visste inget 
om Bollsta när 
jag flyttade hit, 
men jag tycker 
att det är mer 
personligt här 
än där jag bott tidigare. När ICA fanns gick vår son 
som barn i huset. Folk hälsar utan att känna varandra 
och man verkar ha en större tillit. Behövs ett batteri till 
skotern får man låna hem från affären för att prova. Det 
ger en trygghetskänsla, att man kan lita på varandra.

Micke Wiberg: 
– Alla hejar på 
varandra och 
man pratar om 
det som finns 
runtomkring. 
Tyvärr om 
mycket som 
har försvunnit 
också, men 
jag tror det 
har knutit samman Bollstaborna ännu mer och gett 
en vi-anda, och vi har vår intresseförening som jobbar 
riktigt hårt. Dessutom är Bollsta fantastiskt grönt och 
fint, med skogen alldeles inpå.  
 ENKÄT: LILLEMOR BYLUND

Bollstabruk hör till 
de orter som hotas av 
utarmning. 
Men de som bor på 
platsen visar gång på 
gång att de i stället 
vill utveckla och stär-
ka samhället.

En opolitisk in-
tresseförening med 
mycket engagemang 
och vilja står i mitten 
av det arbetet. De har 
sett till att fem tom-
ma hus rivits, grönytor 
blivit till, rabatter och 
träd planterats och ett 
parkområde anlagts. 
Genomfarten i cen-
trum har trafiksäkrats 
för sju miljoner kronor 
och vandringsleder 
underhålls. Men ar-
betet stannar inte där.
Lars Sjödin är ord-
förande i Bollstabruks 
Intresseförening se-
dan fyra år.
— Det händer något 
varje vecka. Nu, som 
pensionär, kan jag läg-
ga ner mycket tid på 
det, säger han.

Seniortränare
Vi träffar honom vid 
seniorträningen som 
drivs under Bollsta 
IK:s flagg. En träning 
med runt 30 aktiva 
som denna dag hade 

avslutningsfika. Nu 
blir det uppehåll över 
sommaren.
Bollstabruks In-
tresseförening har 
funnits i elva år. Den 
har en mycket aktiv 
styrelse och över 500 
betalande medlemmar 
i registret. Alla ålders-
grupper finns med, 
både familjer och en- 
samstående. Syftet 
med föreningen är att 
göra Bollstabruk så 
attraktivt som möjligt 
för de som bor och 
verkar på orten.
— Det har genom-
förts många olika 
projekt under den här 
tiden. Bland annat fick 
vi en summa pengar 
från kommunen att 
använda till förbätt- 
ringar, berättar Lars 
Sjödin.
Skolfrågan är på ta-

peten nu. Det var den 
också för tio år sedan. 
Då bildades en grupp 
för att behålla Ytter-
lännässkolan och det 
lyckades då. Det inne-
bar mycket arbete för 
intresseföreningen.
— Vi räddade också 
simhallen för några 
år sedan. Man skulle 
ta bort den, men vi 
fick behålla den med 
minskade öppettider.

“Lång process”
Lars Sjödin berättar 
att de har ett pågående 
projekt med att skapa 
ett resecentrum med 
perrong. 
— Det är en lång 
process som säkert 
kommer att ta lite tid 
innan vi når resultat, 
men vi har en grupp 
som jobbar med kom-
munen och regionen.

Ett annat exempel på 
engagemang var när 
OK slog igen mack-
en 2011. Då startades 
en grupp för att få till 
en ny, men ingen bank 
ville ställa upp med 
pengar.
— För tre år sedan 
tipsade en medlem 
om ett företag i Göte-
borg som ville etablera 
på landsbygden. Eft-
er ett års bearbetande 
beslutade de sig för att 
sätta upp en automat-
station här. 
Den 18:e juli 2017, 
kunde de första kun-
derna tanka på mack-
en vid norra utfarten.
Just nu är målsättnin-
gen att åter rädda Yt-
terlännässkolan.
— Att lägga ner sko-
lan vore ett vansinnigt 
beslut. Inte bara för 
Bollstabruk, utan för 
hela kommunen. Vi 
ser att befolkningen 
ökar i ytterområdena, 
alla vill inte bo i cen-
trum. Så fort någon 
äldre säljer sitt hus, så 
flyttar en barnfamilj 
in här. Alla skolor be-
hövs om kommunen 
ska överleva, säger 
Lars Sjödin.

TEXT OCH FOTO:
BO WIKMAN

När seniorträningen avslutade säsongen med f ika, passade Lars Sjödin på att föreviga tillställningen.

Intresseföreningen
en samhällsmotor

Lars Sjödin är ordförande i Bollstabruks  
Intresseförening. Han leder också seniorträning 
för Bollsta IK.

I en gammal lek-
tionssal i Bollsta-
bruks stenskolas 
källare är bänkarna      
belamrade med 
modellflygplan av de 
mest skilda slag. 
Ytterlännäs modell-
flygklubb Silvervin-
gen bildades 1981 
men är fortfarande 
högst aktiv.

Ordföranden Sören 
Sundström var med 
redan från början.
– Vi var fem, sex in-
tresserade som sökte 
ett fält för modell-
flygplan. Sedan fann 
vi det precis utanför 
flygplatsen.
Silvervingen har ett 
20-tal medlemmar, 
från olika delar av 
Kramfors kommun 
men även Sollefteå. 
Åldersspannet är från 
tolv år till närmare 80 
år.

Onsdagar byggs det
Onsdagar är byggdagar 
i Stenskolan, huvud-
sakligen vintertid. 
Då nagelfars ritningar, 
flygplanskroppar växer 
fram och motorer fin-
justeras. 
Trenden är att för-
bränningsmotorerna 
får ge vika för eldrift.
– Men det är något 
visst med motorljudet 
och till vissa eldriv-
na modeller finns det 

faktiskt kvar genom 
högtalare, säger Sören.
Klubben har sedan 
några år vintertid flu-
git inomhus i Danner-
os multihall. Då med 
mindre och särskilt 
lättmanöverbara flyg-
farkoster. 
Självklart är ändå årets 
höjdpunkt våren och 
starten av utesäsongen 
på det egna lilla fältet 
bredvid Höga kusten 
Airport. 
Flygtornet meddelar 
medlemmarna när ett 

”stort” flygplan är på 
ingång så de hinner 
att ta ned sina far-
koster i god tid.
Även segelmodellflyg-
plan skickas upp i det 
blå. 

Resan fascinerar
En bana för modell-
styrda bilar är under 
utveckling och dessu-
tom ryms radiostyrda 
båtar inom verksam-
heten. 
Modellflygplan styrda 
med dubbelkomman-

do introducerar ny-
börjare i sporten.
Men vad är egentligen 
den största tjusningen 
med modellflygplan? 
Materialansvarige Len-
nart Nyberg blir inte 
svaret skyldig.
– Att gå hela vägen 
från ritning till att fly-
ga.

TEXT OCH FOTO:
ERIK ÅMELL

Lennart Nyberg med embryot till ett nytt modellflygplan.

Trenden är att den ”gamla hederliga” förbrän-
ningsmotorn får lämna plats för elmotorn.

Lennart Nyberg och Sören Sundström med två av 
närmast oändligt många modellflygplansmodeller.

Från enkla nybörjarmodeller går man vidare mot 
de avancerade.

Ritning av J-3 Cub, en av det mest populära 
skalmodellerna som är förminskade mots-
varigheter av verkliga flygplan.

Högtflygande planer
i Stenskolans källare
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I tio år har makarna 
Svea och Jan Lars-
son guidat besökare 
genom Bollstabruks 
fascinerande bruks- 
miljöer. 
Detta år blir inget 
undantag, intresset 
för lokalhistoria 
håller i sig.

– Vi har haft 
besökare från Sunds-
vall, helt utan kopp- 
ling till Bollstabruk, 
som varit på tre guid-
ningar, berättar Svea.
Paret delar upp 
bruksvandringarna så 
att Svea berättar om 
den äldre industrihis-
torien med masugnen 
från 1739 medan Jan 
tar vid när sågverks- 
epoken på allvar 
drar igång i mitten 
av 1850-talet. Han 
berättar bland annat 
också om Folkets hus 
och dess värdefulla 
konstsamling samt 
om snart 130-åriga 
stenskolan.

Malm från Sörmland
Masugnen var i drift 
ända till 1899 i en 
process för att skilja 
ut järn från järnmalm. 
Järnmalm transport-
erades upp till Bolls-
tabruk från bland an-
nat Utö i Sörmlands 
skärgård. 
En restprodukt i pro-
cessen var slaggsten.
– Den skimrande 
blågröna slaggstenen 

användes till masugn-
shusets murar, grunder 
till husen i Kejsarstan 
och andra hus, berät-
tar Svea.
Sågverks indust r in  
som format Bollsta-
bruk startade tidigt 
med utnyttjandet av 
Bollstaån i en vatten- 
såg, gick vidare med 
ångkraften, elektrifi-
eringen och till SCA:s 
i dag högteknologiska 
sågverk, ett av Sverig-
es största.

Tyngre arbete
– Jag berättar om ar-
betet förr, som inte var 
lika stressigt som i dag 
men mycket tyngre. 
Ungdomarna brukar 
få prova en bärputa, 
som användes för att 
bära plankor. Ofta  
tycker de att den är 
tung nog, utan bräder, 
säger Jan.
I samarbete med Boll-
sta Folkets hus er- 
bjuds guidepaket. Då 
ingår fika och lunch 
och bruksvandring-
arna innefattar föru-
tom redan omnämnda 
bollstamiljöer även 
andra intressanta 
som arbetarkaserner-
na Udden, Kejsarstan 
och Johannisbergs 
herrgård.

TEXT OCH FOTO:
ERIK ÅMELL

När Bollsta Folkets 
Hus brann ned i mit-
ten av 1980–talet, 
kunde det ha blivit 
slutet för en nöjes- 
epok i Ådalen. 
I stället byggdes det 
upp igen ett par år 
senare och blev i den 
vevan också ett slags 
konstmuseum. 
Här kan man både 

dansa, lyssna på 
musik, äta, dric-
ka och njuta av verk 
från några av Ådal-
ens främsta konst- 
närer.
Anders Åberg, Max 
Book, Thage Nord-
holm, Martin Jans-
son, Nils–Gunnar Jo-
hansson och Mats de 
Vahl är bara några av 
dem som bidragit till 
att Bollsta Folkets hus 
drar besökare för kon-
stens skull.
Mycket av det som 
hänger här bekosta-
des av finansmannen 
Tomas Fischer, bör-
dig från Sprängsvik-
en och vars mor en 
gång startade Kram-
fors Konstförening. 
Han donerade aktier 
i Graningeverken till 

Folkets Husförening- 
en, som inbringade 
åtskilliga hundra tu-
sen kronor att köpa 
konst för. Resultatet 
är imponerande.
Flest alster är gjorda 
av Martin Jonsson, 
som föddes och levde 
hela sitt liv i Bollsta-
bruk fram till sin död 
1998. Han var 53 år 
när han kom med på 
Liljevalchs vårsalong, 
hyllades och hade se-
dan utställningar både 
i Europa och Nor-
damerika.
Mest spektakulär 
på Bollsta Folkets 
Hus är ändock den 
tio meter långa och 
ofullbordade akvarell 
– världens längsta – 
som Thage Nordholm 
fick i beställning att 
göra. Thage blev dock 
sjuk under arbetet 
och hade varken ork 
att måla det sista eller 
ens signera skapelsen, 
innan han gick bort. 
Akvarellen, som het-
er Hemåt,  avtäcktes 
nästan samtidigt som 
Thage dog, på hösten 
1990.

TEXT OCH FOTO:
OLOF WIGREN

Jan och Svea Larsson framför masugnsbyggnaden.
Thage Nordholms ofullbordade akvarell. Världens längsta.

I masugnen skildes järnet från järnmalmen i en process som med mycket hög värme.

Slaggstenen, en biprodukt i järnframställningen, skimrar i vackert och har använts flitigt som  
byggmaterial i Bollstabruk.

De guidar besökare
genom lokal historia

Några av Martin Janssons många målningar på Bollsta Folkets Hus.

Anders Åberg f inns representerad med ett stort konstverk under taket i stora salen.

Konstskatten på Folkets Hus 
byggdes upp efter en donation

Nattflygare av Mats de Vahl.
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Elias, 19, drömmer
om ett eget jordbruk
Han bor i Västertorp, har precis tagit ut examen från naturbruks- 

programmet på Nordviksskolan och arbetar på en gård i Träsk.   
– Jag vill ha ett eget jordbruk så småningom, gärna i bygden kring 
Bollsta, berättar 19–årige Elias Rejek.

När Elias kom till Sverige från Tyskland var han 13 år gammal. 
Redan då var siktet inställt på att bli bonde.
– Det har jag velat sedan jag var liten. Min bästa vän i Tyskland 
bodde på ett lantbruk, jag var där och hjälpte till. Det är därifrån 
det kommer, förklarar han.

Köpte gutefår
15 år gammal köpte Elias sina första gutefår. Idag är antalet åtta 
vuxna djur. Han jobbar dessutom extra på en mjölkgård i Träsk. 
– Jag gör lite av varje, precis som jag vill, skrattar Elias och menar 
att han får arbeta med omväxlande saker. 
– Jag både mjölkar, kör traktor och servar redskap och maskiner. Jag 
tycker inte om att bara göra samma sak varje dag.
Kärleken fanns på nära håll. Emelie gick också på Nordviks- 
skolan och bor i Lövsjö. 

Letar gård
Paret letar gård och hoppas kunna ha mjölkkor tillsammans i 
framtiden. 
– Det är en tuff bransch. Jag tror att man måste vara tjurig och  
dessutom investera i små steg istället för stora, resonerar Elias.
Hans hjärta klappar lite extra för Västansjö, det märks när vi pratar. 
Hur var det att växa upp i Bollstabruk?
– Jag bor ju långt utanför själva centrum. På vintern var det Västan-
sjörevyn som gällde, det har varit väldigt kul och där fick jag lära 
mig mycket svenska, berättar Elias på flytande svenska med tydlig 
ångermanländsk klang. 
Han fortsätter: 
– Andra ungdomar kunde jag inte börja vara med på fritiden förrän 
jag hade moppe. Men jag trivs på vischan. Jag vill inte bo tättbe- 
byggt. På landet är det lugnt och man kan klippa gräset en söndags-
kväll utan att någon bryr sig.

TEXT OCH FOTO:
LILLEMOR BYLUND

Elias Rejek vill stanna i Bollstabruk och starta jordbruk.

Här är Bollsta IK:s alla fotbollslag
Bollsta IK bildades 
1912 och huvudverk-
samhet består av fot-
boll, men det bedrivs 
även verksamhet inom 
skidor/motion och 
simning.

Totalt finns det cirka 
210 aktiva medlemmar 
och 400 medlemmar i 
föreningen.
Fotbollen har drygt 180 

aktiva och cirka 25 le-
dare. Den har i år fem 
lag i Ångermanlands 
Fotbollsförbund serier 
för barn och ungdom. 
På seniorsidan finns ett  
damlag i div III och ett 
eget herrlag i div V. 
Dessa sju lag är det du 

ser på denna sida.
Det bedrivs sedan 

några år tillbaka även 
ett samarbete med IFK 
Nyland. Tillsammans har 
klubbarna knatteligan 
Älvligan.

FOTO: PELLE NORDLANDER

Bakre raden: Therese Hägglund (lagledare), Kenneth Söderlund (tränare), Nathalie Rullander, My 
Nordlander, Denise Hallin, Sofia Nordlander, Elin Svensson, Agnes Westman, Elin Grahm, Jörgen 
Strindlund (tränare), Eva-Marie Nordlander (lagledare).
Främre raden: Wilma Vallin, Vincy Westman, Alva Fredriksson, Ebba Hägglund, Elin Sundin, Lina 
Djupenström, Jennifer Nordström, Eloise Ågren, Alva Eklund, Marie Dahlberg, Ellen Johansson.
Saknas på bild: Johanna Dahlund, Vilma Näsholm, Linnea Nordlander, Jessica Ivarsson, Chatrine 
Ölmerud, Emelie Rullander, Mathilda Viksten.

Bakre raden: Jesper   Strömberg, Jonas Karlsson, William Ivegren, Andreas Karlsson, Mathias Mähler, 
Casper Nordlander,    Ansoumana Mane, Alex Hansson.
Mellersta raden:        Yonas Gidey, Mika Ruuska, Tony Wedin, Svante Andersson, Adam Sondell, Ar-
vid Karlstedt,            Johan Backlund, Christian Stenström, Elias Gradin.
Främre raden raden: Abel Habtesion, Tobias Backlund, Torbjörn Schill, Mattias Töyräs, Peder 
Unander, Jonas           Pettersson, Aziz Muhitdinov, Abraham Hagos, Oscar Nylander.

Bakre raden: Sara Thybeck, Hilda Åhlin, Saga Gradin, Ella Häggkvist, Lina Hamberg, Agnes Dan-
ielsson, Josef in Ågren, Alice Fridlund, Amy Hallin.  
Främre raden: Mathilda Nordlander, Anna-Lena Grether, My Svala Vallin, Signe Hedman, Moa 
Dahlberg, My Djupenström, Alva Thybeck, Maria Fredriksson, Iza Andersson, Leem Kama.

Bakre raden: Therese Uotela, Mathias Mähler, Linn Mähler, Evelina Fritz, 
Maria Ölmerud, Ella Mähler, Helena Mähler. 
Främre raden: Nilia Melander, Elin Lundqvist, Ester Fahlen, Tilde 
Näslund, Wilma Svensson, Johanna Tjärnström, Nellie Ruuska.

Bakre raden: Frank Schuh, Rdaa Al Nassier, Kristiyan Georgiev, Hani 
Jemal, Wilmer Rytky, Jonathan Backlund, Nils Schuh, Leif Andersson
Främre raden: Alvin Andersson, Joel Näsman, Knut Åhlin, Agaton Halén, 
Tamino Tippner.

Bakre raden: Inga-Lill Eriksson (tränare), Liva Andersson, Ida  
Dahlberg, Melody Yrjas, Kirsi Karlsson (tränare). Främre raden: Mina 
Englund, Ronja Dahlberg, Emma Eriksson, Andrea Karlsson, Bianca 
Yrjas.

Anna Zakrisson, Valdemar Svensson, Adam Widmark, Alfred Järnström, 
Linus Eriksson Tim Zakrisson, Liam Dahlberg, Lorenz Zart, Hugo  
Johansson, Noel Dahlberg.

DAMLAGET HERRLAGET

FLICKOR 06/07 FLICKOR 08

POJKAR 07/08 FLICKOR 09 POJKAR 04/06
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Goda bakverk och 
bra service lockar be-
sökare i alla åldrar 
till den kommuna-
la dagverksamheten 
mitt i Bollstabruks 
centrum.

Den lovordas av så- 
väl skolungdomar som 
äldre besökare vi talat 
med.
Café Genomfarten har 
gett liv åt centrumkär-
nan och blivit en given 
samlingspunkt. Hur 
många som arbetar 
på platsen varierar 
över tid och den dag 
vi besöker lokalen är 
arbetsstyrkan sju per-
soner stark.

Bra utveckling
Fika och lättare lun-
cher finns att köpa 
och medan vi är på 
plats kommer en be- 
ställning på ännu en 
smörgåstårta.
— Utvecklingen hos 
brukarna har varit 
enorm, intygar de bå-
da handledarna Lena 
Eriksson och Anita 
Söderlund.

Tar för sig allt mer
De berättar att många 
som börjat i verksam-
heten har varit bly-
ga och försiktiga till 

en början, men med 
tiden börjar man ta för 
sig allt bättre. Arbetet 
sker allt självständi-
gare på alla nivåer, 
från bakning till be-
mötande och att sköta 
kassaregistret.
Ryktet om de goda 
bakverken och smör- 
gåstårtorna har lett till 
allt fler besökare och 
fler beställningar, en-
ligt handledarna.

Stamgäster
Två av gästerna är 
Gunnar Bolin och 
Monica Åhlin.
— Det är trevligt att 
fika här. Många som 
man känner kommer 
hit på förmiddagsfika 
och det är trevlig per-
sonal, säger Gunnar 
och Monica nickar in-
stämmande.
En av de som bakar 
de goda bakverken är 
Görel Eliasson.
— Jag trivs jättebra 
här. Jag bor i Bollsta 
och har nära till job-
bet. Jag vill fortsätta 
här, säger hon.
Åsa Börjesson är en- 
hetschef för den dag- 
liga verksamheten i 
Kramfors kommun.
Tidigare drevs verk-
samheten hyresfritt 
då fastigheten ägdes 

av Kramfors kommun. 
Nu har den priva-
ta ägare och man har 
därför ett extra anslag 
för att täcka hyran un-
der 2019.

Får välja själva
Men hur det blir 
kommande år, vet in-
gen med säkerhet.
— Vi ser att vi har 
en jättebra verksam-
het och vi kommer 
att kämpa för att få 
pengar till hyran även 
framöver, säger Åsa 
Börjesson.
Hon poängterar också 
att det är särskilt bra 
att de som har funk-
tionsvariationer nu kan 
välja vad de vill göra 
inom Kramfors kom-
mun.

Flera aktiviteter
– Tidigare har man 
blivit placerad i en 
grupp. Men nu får 
brukarna göra egna 
val och de har ett an-
tal olika aktiviteter att 
välja på. Vill de byta, så 
kan de prova att vara 
någon annanstans.
Andra enheter i 
Kramfors är Åter-
bruket och Navet, som 
har olika uppgifter 
att erbjuda, liksom 
verksamheter med 

fik och fixargrupp på 
Ådalsskolan. Där har 
eleverna varit mycket 
positiva i bemötandet 
med brukarna. En av 
många målsättning-
ar är att den dagli-
ga verksamheten ska 
synas och finnas med 
i samhället.

Alla stannar
— Vi har i en under- 
sökning frågat bru-
karna vad de vill job-
ba med och då har vi 
försökt få med det 
mesta av vad de önskat 
sig. Då får de välja för 
ett halvår och vill de 
sedan prova något 
annat så kan de välja 
det. Ingen på kaféet i 
Bollstabruk har gjort 
något annat val, för de 
trivs så bra där. Vi vill 
givetvis att verksam-
heten ska finnas kvar 
även framöver, säger 
Åsa Börjesson. 

TEXT OCH FOTO:
BO WIKMAN

Café Genomfarten bidrar   till Bollstas utveckling

Caroline Åström knäcker ägg på löpande band. 
Här är det hembakat som gäller.

Hamptjärn och Agn-
tjärn. Två fiskemag-
neter på en dryg ki-
lometers avstånd i 
skogen strax utanför 
Bollstabruk. 
Inte undra på att om-
rådet har en sällsynt 
dragningskraft på 
fiskeintresserade från 
när och fjärran.

Högsäsongen har 
börjat för ordförande 
Eivor Svedberg och 
hennes kollegor i 
Bollsta fiskevårds-
förening. I mitten av 
maj skedde den första 
sommarutsättningen 

av regnbåge i Hamp-
tjärn.
– Sedan fortsätter det 

varannan vecka un-
der sommarhalvåret, 
berättar Eivor.

Vid premiärdagen i 
slutet av maj är det 
alltid snabbt trångt på 
de tretton bryggorna 
runt om Hamptjärn. 
Folk kommer inte 
bara från närområ-
det, utan även från 
Sollefteå, Härnösand 
och Örnsköldsvik och 
är ibland ännu mer 
långväga. Några över-
nattar i husbilar för 
att få njuta av frukost 
till plasket av sjöfåglar 
som lyfter.

En trygg plats
– Folk åker förbi an-
dra fiskeställen för att 

Per Åsfjell ser till att Kevin Björner och Kasper Hansson Myrén får sitt f ika på Café Genomfarten.

Malin Wallin och Caroline Åström arbetar till-
sammans med handledare Lena Eriksson ihop en 
smet till dagens bakverk på Café Genomfarten.

Lena Eriksson och Anita Söderlund är handledare 
vid Café Genomfarten i Bollstabruk.

komma hit. Det är lät-
tillgängligt och rofyllt. 
Samtidigt tryggt efter- 
som det ofta är folk 
här. 
– Platsen fyller en stor 
social funktion som 
mötesplats för alla 
åldrar, även för de som 
inte fiskar, säger Eivor.
I put and take-vattnet 
sätter föreningen även 
ut röding på hösten. 
I ett par år har också 
vår- vinterutsättning 
testats.

Lyckat resultat
– Det har fallit väldigt 
väl ut och trots att 

rödingen är mer av en 
vinterfisk kan man få 
den också på sommar-
en, berättar Eivor.
Om Hamptjärn är 
sommartjärnen är  
Agntjärn med sina sex 
bryggor vintermot- 
svarigheten. 

Rutinerad medlem
Fiskeentusiaster åter-
finns dock vid båda 
vattnen oavsett års-
tid, med undantag för 
stängning vissa perio-
der efter utsättningar. 
Föreningen får stöd av 
kommunen och lokala 
sponsorer. Men sedan 

krävs förutom fiske-
kortsförsäljning även 
insatser som lotterier 
och andra ideella ak-
tiviteter. 
Här är 87-årige med-
lemmen Sune Ed-
ström ett gott exem-
pel. Hans tekniska 
kunskaper kommer 
väl till pass. Han har 
byggt två av Hamp-
tjärns bryggor och  
reparerat många fler.

TEXT OCH FOTO:
ERIK ÅMELL

I skogen intill finns ett   fiskeparadis

Kasper Hansson med en öring fångad i Agntjärn.

Oskar Svedberg, Eivor Svedberg och Elin Nord-
vall njuter av vårvärmen vid Hamptjärns stuga 
och grillplats.

Eivor Svedberg och f iskeveteranen Sune Edström vid Agntjärn.
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– Det ligger en viss sarkasm i texterna men 
jag tror Bollstaborna har förlikat sig med 
det, ler Fredrik Högberg. Vi f ick en jätte-
stor plåtskylt av Bollstas intresseförening i 
vintras där de tackar för profileringen av 
Bollsta.

Varför skrev du låten?
– Vi brukar säga att när det är något vi 
inte riktigt förstår, då skriver vi om det, 
skrattar Fredrik och berättar att Bollsta 
nog var först i länet med 40-skylt.
– Sedan har Bollsta alltid varit ett tema 
för oss, det har blivit till en rolig grej. Vi 
har nog gjort sju eller åtta låtar om just  
Bollsta, vi har till och med gjort en cover 
på The Platters Only you, låten Bollsta-
bruk. Och Bollsta har ju blivit en väldigt 
hajpad plats efter Mats Jonssons serier. 
Kul i sammanhanget är att Nordiska kam-
marorkestern, när vi spelade med dem i 
Ådalshallen i vår, valde ut 40 genom Boll-
sta till repertoaren!

Har du någon egen koppling till Bollsta?
– Nej, inte mer än att jag som Nylandsbo 
ofta kör igenom. Men vi har spelat väldigt 
mycket där, på Folkets hus och varje som-
mar i Masugnen, så vi känner många 
Bollstabor.

Det bästa med Bollstabruk?
– De fina människorna! Och Folkets hus 
med dess historia. Det har hänt så mycket 
där. Om väggar kunde tala ville jag lyssna 
till Folkan i Bollsta.

Vad vill du ser mer av i Bollstabruk?
– Mer människor, mer inflyttning, även 
om det så klart gäller alla orter!

TEXT OCH FOTO: 
LILLEMOR BYLUND
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De små orternas lo-
kala handlare blir ofta 
sociala mötesplatser. 
Coop i Bollsta är in-
get undantag. Här 
bjuds dessutom på 
kaffe varje fredag.

– Vi börjar koka kaf-
fe på morgonen och 
försöker bjuda hela 
dagen, berättar bu-
tikschef Cissi Nor-
berg. 
– Oftast är det de äldre 
herrarna som kommer 
först på morgonen. De 
köper tidningen, sätter 

sig för att dricka kaffe, 
läsa och surra med var- 
andra.
Fredagskaffe har man 
haft sedan butiken ren-
overades 2016, sam-
ma år som Coop blev 
ensam livsmedelsaffär 
i Bollsta.  Utöver kaf-
febjudningarna pra- 
tas det även en hel del 
mellan butikshyllorna. 
– Det är ju en liten 
ort och en liten butik. 
Vi i personalen blir 
ganska familjära med 
många kunder som 
gärna stannar till och 

pratar, delar med sig 
av sitt, säger Cissi och 
berättar att hennes ar-
bete handlar långt mer 
om människor än man 
kanske först kan tro: 
– Vi försöker att ha 
kundglasögonen på 
oss. Hur tänker en 
pensionär eller barn-
familj när de kommer 
in till oss? Det är in-
tressant att sätta sig in 
i deras situation.

TEXT OCH FOTO:
LILLEMOR BYLUND

Den 9–10 augus-
ti räknar Riverside 
Cruisers med extra 
många deltagare vid 
sin årliga bilträff.

– Den allra sista 
deltävlingen i Krantz 
Challenge blir hos oss. 
Det kan dra väldigt 
mycket folk, berättar 
klubbens ordförande 

Leif Pettersson.
I 18 år har klubben ar-
rangerat sin sommar-
bilträff. I år huserar 
den för tredje gången 
i vackra Ärstaparken, i 
samarbete med Kyrk-
dals IK. 
Bilträffen bjuder in 
alla sorters fordon. 
– Förut delades bilar-
na in i olika tävlings- 

klasser, i år kör nästan 
alla i Krantz Chal-
lenge. Skillnaden blir 
att publiken dömer i 
stället för domarna. 
Förutom i två klass-
er, Long Distance för 
långväga deltagare, 
samt moped och epa, 
säger Leif Pettersson.
I den populära tävlin-
gen blir det en hel del 

show. De deltagande 
bilarna lottas ihop i 
par. Paren körs sedan 
fram och publiken får 
rösta fram sin favorit 
tills bara en bil återstår. 
– Publiken röstar 
genom att höja en 
röd eller blå spade. 
Ganska kväsigt, skrat-
tar Leif. Det här bety-
der att man kan åka ut 

direkt om man råkar 
möta en riktigt fin 
bil. Jag ställde upp en 
gång och blev utslagen 
ganska fort, men roligt 
var det!
Krantz Challenge star- 
tades 2008 av Lars-
Åke Krantz, född i Ull- 
ånger, numera Härnö- 
sandsbo. Tävlingen 
består av deltävlingar i 

norra Sverige.
Bilträffen genomförs 
9–10 augusti, med 
bland annat bilrally, 
femkamp, grill och 
pub under fredagen. 
Lördagen bjuder på 
bilutställning och av- 
slutas med musik samt 
sedvanlig cruising i 
Kramfors. 
 LILLEMOR BYLUND

Kring Bollsta sågverk 
finns ett bruksom-
råde med anor ända 
tillbaka till 1737 då 
det anlades en ma-
sugn här. 

Järnbruket pågick in 
på 1800-talet då kon-
junkturen för järnhan-
tering sjönk.  1853 
startades en vattensåg 
i Bollstabruk och sju 
år senare en ångsåg.
Under 1870-talet öka-
de produktionstakten 
och det var också då 
som de arbetarkasern-
er byggdes som utgör 

Kejsarstaden. Det be-
hövdes fler bostäder 
till arbetare och de 
skapades mellan 1887 
och 1894.
I kasernerna fanns ett 
stort antal lägenheter. 
Varje lägenhet bestod 
av ett rum och kök.
Mitt emot kaserner-
na fanns jordkällare, 
dass, vedbodar och 
trädgårdsland, och 
nere vid ån anlades 
bryggor för att kvin-
norna skulle kunna 
tvätta. Ute på udden 
byggdes ett gemens-
amt grishus som kom 

att kallas Griskyrkan.

Men varför heter det 
Kejsarstaden?
Ja, den troligaste te-

orin är att namnet 
kommer från en res-
pektingivande flottar-
bas som bodde i en av 
kasernerna. Han hette 
Wilhelm Brelin och 
det sägs att barnen i 
området kallade ho-
nom för ”Kejsar Wil-
helm”.
Framför Kejsarsta-
den finns en gammal 
ramsåg som förr var 
vanliga på sågverken 

i Ådalen fram till 
1970-talet då de byttes 
ut mot modernare och 
längre modeller.  Just 
den här ramsågen är 
en Bolinder från 1931.
Numera används Kej- 
sarstadens längor 
som lägenheter och 
kontor. Sedan hu-
sen rustats upp i slu-
tet av 1970-talet och 
hela området fått en  
uppfräschning, till-
delades det tidningen 
Expressens miljöpris 
1980.

TEXT OCH FOTO: 
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Hallå 
där! 

Fredrik Hög-
berg i Nylands 

Järn, låtskrivare 
och musikproducent, 

och mannen som skrev ”40 genom Bollsta!

Flottarbas gav namn 
åt Kejsarstaden

Coop en naturlig mötesplats i centrum

Marielle Myhren och Cissi Norberg, butikschef, vid kaffehörnan.

Klubbens ordförande Leif Pettersson klurar tillsammans med Anders Näsmark inför bilträffen. Anders bil står för övrigt på tur att pryda årets träff-tröjor.

Bilträff väntas dra 
massor av besökare

Namnet Kejsarstan sägs komma från en respektingivande flottarbas som bodde i en av kasernerna. 
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Bränsle åt Bollstabruk! 
Välkommen att tanka smart på 
vår station i Bollstabruk.

smart
energy

smart
ener

gy

Du som tankar med 
smartkort har alltid 

rabatt!

Pssssst...

Borgberget med 
Stensättersborgen
– en verklig höjdare
En av Norrlands 
bäst bevarade 
fornborgar finns i 
närheten av Bollsta-
bruk.
Stensättersborgen  
– eller rättare sagt, 
resterna av den  – är 
väl värd ett besök. 
Och därifrån har 
du dessutom en 
underbar utsikt från 
Borgberget.

Det står Kultur-
minne och Fornborg 
vid början av en stig 
sedan du passerat 
genom Stensätter 
och tagit av på en 
grusväg. En skylt 
säger att det är 200 
meter till toppen, 
men det är en lätt 
underdrift. Stigen går 
dock genom en trolsk 
skog och är väl värd 
mödan.
Väl uppe på toppen 
står du vid resterna 
av Norrlands äldsta 
fornborg och har en 
fullständigt magnifik 

utsikt över en mycket 
vacker del av Ådalen.
Stensättersborgen 
är en kulturhistorisk 
pärla i Höga Kusten.  
Dessutom har den 
gott om information 
och historia på skyl-
tar för alla besökare.
Det man vet är att 
Stensättersborgen 
är minst 1 500 år 
gammal och torde 
ha varit mycket känd 
och omtalad under 
forntiden, då den 
användes för att förs-
vara bygden och inte 
minst stormännen 
och hövdingarnas 
rikedomar.
Borgen på Borgber-
get var ytterst svår 
att inta eftersom 
det sluttar brant 
ned mot dalen och 
de stenmurar som 
byggdes – den över-
sta 135 meter lång, 
fyra meter bred och 
2,5 meter hög, den 
nedersta lägre och 
bara 45 meter lång 

– gjorde ett angrepp 
ännu besvärligare. 
Det troliga är att den 
översta muren var 
överbyggd av trä.
En husgrund på 12x 
6 meter finns inne 
på själva borgområ-
det och intill stigen 
som leder dit finns 
en stensättning som 
i själva verket är en 
forntida grav. En av 
många i Ådalen, men 
en av ganska få som 
inte är förstörda.
Av de tio forn-
borgar som finns i 
Västernorrland – 
totalt finns det 17 i 
hela Norrland – är 
Stensättersborgen 
den största.
När medeltiden kom 
flyttades försvaret 
av bygden ned mot 
älven.  Därifrån 
härstammar borgar-
na Styresholm och 
Pukeborg.

TEXT OCH FOTO:
OLOF WIGREN

Från toppen av Borgberget syns resterna av fornborgen.

Varför inte ta f ika med sig för att avnjuta på toppen?

Bollstasågen levererar mest
Sågverket i Bollstabruk bedöms 
vara landets största.

I anläggningar av den här storleks- 
ordningen är miljoninvesteringar 
vanliga. 
Förra året inleddes ett förprojekt 

om stora investeringar som fram-
förallt ska ge effektiviseringar.
Produktionen ligger på 550 000 
kubikmeter sågade trävaror per år. 
Bollstasågen exporterar ungefär 
hälften av produktionen och säljer 
resten i Skandinavien. Runt 150 

personer arbetar på platsen.
Man har även ett samarbete med 
Träteam i Kramfors när det gäller 
hyvling.
Av de drygt 18 miljoner kubik- 
meter sågade trävaror, som pro-
duceras i hela Sverige 2018, för-

brukade vi cirka 5,6 miljoner  
kubikmeter inom landet. 
Den resterande delen, cirka två 
tredjedelar, exporteras till andra 
länder.

TEXT: BO WIKMAN

SCA: s sågverk i Bollstabruk anses vara landet största sågverk. FOTO: OLOF WIGREN
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Tillsammans för utveckling

Program:

13.00  Välkomsthälsning genom Lars Sjödin,
ordförande i Bollstabruks Intresseförening.
Konferencier: Markus Mohlin

13.05  Nylands Järn
 
13.40  Officiell invigning även av Mats de Vahls

konstverk.

14.10  Nylands Järn med Marcus Mohlin 
           Gästframträdande av nya gruppen ACOUSTIC.
 
14.40  Fika till alla.
 
14.55  Godisregn för alla barn.
 
15.00 Avslut för dagen.
 

Äntligen! Dags att inviga "Bollstaparken" 
och ombyggnaden av vägen

Välkomna!

Lördagen den  

24 augusti  

kl. 13.00

Välkommen! hälsar Bollstabruk intresseförening i samarbete med

och

Det här är det bästa med Bollstabruk!

”Att vi har en fantas-tisk förskola”

”Det lokala engagemanget!”

”Lind- 
holmen, 
som är ett 
lugnt och 
f int villa- 
område.”

Vad tycker folk är det bäs-
ta med Bollstabruk?
Vi frågadeFacebook–grup-
perna Knytningar till Boll-
stabruk!  och Kramfors i 
Höga Kusten – då och nu. 
Det här är några av svar-
en:

”Bollstabruk är en lugn och trygg plats för barn att växa upp på. Även äldre har det bra här. Nu måste vi bollstabor gynna den  lokala handeln och servicen så att den blir kvar.”

”Bollsta 
Folkets hus. 
– Det kan 
Kramfors 
kommun 
aldrig ta 
ifrån oss.”

Stenskolan, 
Bollstaskolan 
och Ytterlän-
nässkolan.”

”Bollsta IP. Där uppträdde Gösta ”Snoddas” Nordgren 1953 på en ihopspikad scen på innerplan. Då slogs 
det ett publikrekord som 
står sig än idag. Runo sål-
de varmkorv som kostade 
25 öre med bröd och 10 öre utan bröd. Det var tider 
det!”

”Det väldigt 
bra odlings– och 
trädgårdsar-
rangemanget på 
Bollsta Folkets 
hus tidigare i år.”

FOTO: ERIK ÅMELL

”Alla rolig-
heter på 
Bollsta 
Folkets hus, 
den f ina 
naturen 
och alla 
trevliga 
männis-
kor.”

”Alla fantastiska barn-
domsminnen”

”Jag har bott på olika platser i Sverige 

men återkommer alltid till Bollsta-

bruk. Här är jag uppvuxen och här 

vill jag bo. Älskade Bollstabruk!”

”Många pratar om hur ”det var bättre förr”, men jag som bollstabo ser förbät-tringar varje dag. Där alla övergivna hus vid genomfarten rivits har det an-lagts en park med lekpark och grillplats till exempel.”

”Lugnet, den f ina naturen 

och alla trevliga grannar.”

”Det är mycket 
som är bra. Vi 
ska vara stolta 
över vår bygd!”

Vad betyder Bollsta-
bruk för dig?
– Bollstabruk är

 hemma. Det är nära
 till allt. Kommunika-

tionerna är lättill-
gängliga och tar oss 

överallt och vi har sko- 
gen på ett stövelkasts 
avstånd. Vi har det 
otroligt vackert här.

Om du fick bestäm-
ma, vad skulle du 

önska dig i samhäl-
let?
– Så klart att vi har 

en fortsatt bra och 
trygg uppväxt för 
barnen här, precis som 
vi behöver få kunna 
bli gamla i lugn och 
ro. Byggnaderna för 
förskola, fritids och 
skola är viktig, och 
det är även det vi fyl-
ler dem med. Att vi 
har resurser så att alla 

som tar hand om våra 
barn och äldre som 
behöver vård känner 
sig tillräckliga för att 
möta deras unika be-
hov.

Vilken tycker du är 
Bollstabruks mest 
inspirerande in-
vånare?
– Jag tycker våra 

”fröknar” på förskola, 
fritids och skola är 

bäst. Vilket engage-
mang och tålamod de 
har! Beundransvärt.

– Vad gör du helst en 
sommardag på hem-
maplan?
– Oavgjort mel-

lan Svedjeberget och 
Stensättersborgen – 
men bra dagar hinner 
man båda två.

OLOF WIGREN

Bollstabruk med om-
nejd är en fantastisk 
föreningstät bygd och 
det finns
en bredd i verksam-
heterna som är alldeles 
enastående.
Här är några av fören-
ingarna:

Bollsta Dart Society
Kontaktperson: Sven 
Sollander, tel 070-638 55 04

Bollsta Fiskevårdsförening
Kontaktperson: Eivor  
Svedberg, tel 070-537 83 01

Bollsta Folkets Hus
www.bollstafolkets.se

Bollsta IK
www.laget.se/bollsta

Bollsta 
kvinnliga 
gymnastikförening
Kontaktperson: Ingrid 
Sjödin, 070-695 89 42

Bollstakyrkan
www.bollstakyrkan.com

Bollsta skoterklubb
Ordförande: Reine Westin, 
tel 070-331 92 70

Bollsta Kamrat  
& Supporterklubb

Bollsta skytteförening
Kontaktperson: Kurt 
Lövgren, tel 070- 312 32 35

Bollstabruk 
Intresseförening
bollstabruk.se

Bollstaskolans föräldraförening
Kontakperson: Anna  
Zakrisson, tel 070-367 79 27

Föreningen Stenskolan
Ordförande: Ulf Åkerlund, 
tel 070-573 38 73

Bollstabruk Vägförening

Föreningen Tunsjö byalag
Kontaktperson: Per-Anders 
Hamrén,  epost: per-anders. 
hamren@tellia.com

FBC Lo
Kontaktperson: Björn 
Arkad, tel 070-276 76 08

Forseds 
Fiskevårdsförening
Kontaktperson: Lennart  
de Vall, tel 070-766 20 64

Gamla kyrkans
vänner

Hällsjö hembygdsförening
Kontaktperson: Per Viklund 
070-191 69 24

Modellflygklubben 
Silvervingen
Kontaktperson: Sören 
Sundström 070-692 28 78

Ovanmons 
samhällsförening
Ordförande: Dennis Sand-
berg, tel 070-390 48 32

PRO 
Bollstabruk
Ordförande: Lena Lundin, 
tel 070-608 64 80

Röda Korset
Kontaktperson: Marianne 
Hägglund,  
tel 070- 342 82 98

Riverside Crusiers
Kontaktperson: Micke 
Wiberg, tel 070-660 07 60

Svenska kyrkan  
Ådalsbygden
E-post: adalsbygdens.pas-
torat@svenskakyrkan.se

Ytterlännäs 
hembygdsförening
Ordförande: Per-Urban 
Gradin, tel 070-350 31 78

Hallå där!
Susanne Öberg, verksamhetschef för LRF 
i Västernorrland och Jämtland och boende i 
Bollstabruk.

Susanne Öberg.

FÖRENINGSTÄTT – OCH VILKEN BREDD!



S
va

ne
nm

är
kt

 t
ry

ck
sa

k,
 3

04
1 

00
36

 

20 BOLLSTABRUK Juni 2019

Krambo har lediga lägenheter att erbjuda i Bollstabruk. 
Vill du veta mera? Gå in på www.krambo.se/ledigt just nu

Vi älskar
lokala nyheter!
Nu är vi igång!
Den här tidningen om Bollstabruk är 
gjord av ett alldeles nystartat koop-
erativ, Höga Kustens Mediakollektiv.
Vi vill pröva nya vägar när andra 
lokala aktörer krisar. Därför  
startar vi utifrån tanken att det blir 
bättre om vi går samman.

Det som publiceras har stor  
betydelse för ortens identitet.  
Tidningen är ofta sanningsbärare 
och början på samtal. Effektiviser-
ingar i branschen har gjort att små 
orter oftare speglas utifrån ovanliga 
händelser, som bränder, brott och 
olyckor. Det är lättfångade nyheter 
som får stor uppmärksamhet.
Det är händelser som är ovanliga 
och ofta negativa. Men de som bor 
på orten känner inte igen sig i hur 
deras samhälle speglas.

Vi vill i stället komma nära och ge 
en rättvis bild av, till exempel,  
Bollstabruk.
Mottagandet vi får är fantastiskt!
Framförallt från människor vi 
möter i butiken, på kaféet eller 
under en promenad. Vi är nya, 
men har redan uppmärksamats av 
press och tv.

Vill du veta mer, titta in på vår 
hemsida:
http://www.hkmediakollektivet.se/

Gilla oss på
Facebook!


