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Förtroendevalda under perioden 
Kommunfullmäktiges ordförande 
1952 – 1973   S. R. Kärrlander. 
 

Kommunalnämndens ordförande 
1952 – 1960   Arvid Näslund. 
1961 – 1967   S. R. Kärrlander 
1968    Ragnar Gradin 
1969 – 1973   Einar Bodin 

 
 



 
VAD HÄNDE I BOTEÅ STORKOMMUN UNDER PERIODEN 1952-1973? 
 
Centrala beslut hade funnits sedan en tid tillbaka om att Sveriges minsta 
landskommuner skulle läggas samman och bilda storkommuner.  
År 1952 lades Överlännäs, Sånga, Boteå och Styrnäs kommuner samman och bildade 
Boteå storkommun. 1974 fördes Boteå storkommun över till Sollefteå kommun, 
förutom kommundelen Styrnäs som fördes till Kramfors kommun. 
 
Utbyggnad av vatten och avlopp 
Under tidsperioden 1952 -1973 utfördes utbyggnad av vatten och avloppsnät (VA) i 
nästan hela området som då omfattade Boteå storkommun. Kn utsåg kommittéer till 
VA-projekt, sökte statsmedel, antog entreprenörer och beslutade om bidrag till 
fastighetsägarna. Ett stort antal ansökningar strömmade in till kommunalnämnden 
om att få ansluta sig till kommunens VA-nät. Många andra ärenden hade också 

anknytning till den omfattande VA- utbyggnaden. I byarna bildades 
vattenföreningar av de fastighetsägare som anslutit sig och kommunalnämnden hade 
periodvis intensiv korrespondens med dessa och naturligtvis även med de olika 
entreprenörer som utförde arbetet.  
 
 
 
 
 

 

Vy över Boteå och Ångermanälven med Prästholmen  
 



Boendet för pensionärer 
Ett ganska stort antal bostäder för pensionärer byggdes under perioden i Björkåbruk, 
Styrnäs och Undrom. Ett nytt vårdhem för pensionärer planerades redan från starten 
av storkommunens bildande, en tomt inköptes i Valla men av olika anledningar drog 
bygget ut på tiden och vårdhemmet i Valla (Vallänget) stod klart först 1957.  
 
Skolorna 
En del skolor hade tidigare lagts ner. Dessa hyrdes nu ut, användes som 
samlingslokaler eller såldes till privatpersoner och föreningar. Under 
storkommunens tid lades skolorna i Offer och Björksjön ned. 
 
Kommunalkontoret 
Vid sammanläggningen 1952 var kommunalkontoret beläget i ett vitt hus efter 
färjvägen i Undrom. 1961 köpte kommunen Undrom 1:29 av Theodor Hellström och 
flyttade kontoret över dit. En utbyggnad av det nya kommunalkontoret genomfördes 
1967.  
 
Vägar, färjetrafik, belysningsnät 
I mitten av femtiotalet beslutades om regler för bidrag till enskilda vägar. Kn hade 
hela ansvaret och utsåg synemän som skulle utföra förundersökningar och avge 
förslag till nämnden i bidragsfrågor. En lång rad ärenden handlade om vägar, både 
bidrag till enskilda vägar och större vägprojekt där kommunen samverkade med 
Vägverket i frågorna. Användningen av färjor som kommunikationsmedel minskade 
under perioden och 1969 togs färjan Björkå – Lökom ur drift. De två färjorna längre 
ner efter älven hade Vägverket som huvudman. Belysningsnätet byggdes ut i hela 
kommunen i början av 70-talet och överfördes till intresseföreningar vid 
sammanläggningen till Sollefteå kommun. 
 
Fritiden 
Föreningar, studieförbund och föreningsbibliotek sökte och fick oftast bidrag till sina 
verksamheter. Badplatser, isbanor och elljusspår anlades under perioden och 
statsbidrag och regleringsmedel utgick alltid. En kommuntränare visstidsanställdes i 
början av 70-talet. 
 
Övriga frågor 
Övriga frågor och ärenden som ofta återkom i kommunalnämndens protokoll var 
ansökan om bidrag till enskilda utfartsvägar, snöröjning av vägar, snöröjningshjälp 
till pensionärer. Ansökan om bostadsbidrag, bostadstillägg, bostads och 
förbättringslån (samtliga statliga) var också vanliga ärenden på dagordningen. 
Vanligtvis utsåg Kn en kommitté vid igångsättande av större byggprojekt. Samma 
gällde vid de VA-projekt som genomfördes. Kn:s ledamöter fick ofta ansvara för 
utredningar inom vitt skilda områden och lämna förslag till åtgärder eller 
ställningstaganden. I alla större frågor, eller om de var av komplicerad art, tillsattes 
utredning eller utsågs någon av ledamöterna att undersöka saken. Bordläggning av 
ärenden var vanliga i avvaktan på redovisning eller att man bringat klarhet i frågan. 
Infekterade debatter och tvister förekom ytterst sällan i Boteå storkommun. 
 



 
 

Viktiga beslut åren 1952 – 1973 
 

1952 
Många av Kn:s ärenden handlade om att få den nu gemensamma administrationen att 
fungera. Placering av kommunala medel, inköp av skrivmaskin, telefon och andra 
inventarier till expeditionens rum samt arvoden till förtroendevalda var exempel på 
ärenden i kommunalnämnden under det första halvåret 1952. Brandordning och 
sotningstaxa fastställdes. 
Kn beslutade att bygga ett pensionärshem i Styrnäs och dessutom ytterligare ett 
pensionärshem på annan plats i storkommunen. 
Abraham Tjäder och Arvid Näslund fick möjlighet att utbilda sig i frågor rörande 
vatten och avlopp. 
Boteås pensionärsföreningar var aktiva med skrivelser till Kn och hade krav och 
önskemål bland annat när det gällde bostäder samt möjlighet att hugga ved på 

kommunens mark.  
Under hösten skickade de en skrivelse rörande hemhjälp till Kn. Frågan utreddes av 
hemhjälpsnämnden som föreslog att en fjärde hemvårdarinna skulle anställas. 
Björksjöns skola reparerades. Kn tillsatte en utredning rörande lärarbostad i Para och 
en tomt för ändamålet köptes sedan in. En barack flyttades från Grillom till Para skola 
och fick fungera som barnbespisning tills vidare. 
Medel till skolbygge och lärarbostad i Lo lånades upp (244.500:-). 

Vykort. Flygfoto över Tybränn och Valla, ca 1950 
 



En del ansökningar rörande vägbyggen fick lov att avslås eftersom det inte fanns 
pengar. Vattenförsörjningen vid Offers skola ordnades och även för vårdhemmen i 
Stöndar och Lo. 
Stöndars vårdhem fick allvarliga anmärkningar vid tillsyn av provinsialläkaren och Kf 
beslutade att avsätta medel för om- eller tillbyggnad. 
Kommunen hade 7 föreningsbibliotek och 250:-/år avsattes som bidrag till vart och ett 
av dessa.  
Färjbåten i Björkå förstördes genom isskruvning och man beslutade att ny färja skulle 
anskaffades från båtbyggeriet i Bollsta. Detta blev dock inte av och frågan återkom 
senare. 
 
1953 
Lo nybyggda skola och lärarbostad stod klar. 
Fritidskommittén fick uppdraget att iordningställa badplatser på 6 olika platser i 
storkommunen. Förhandlingar genomfördes med markägarna.  
Ny brandbil köptes in till Boteå nedre brandkår. 
Lärarbostad byggdes i Kläpp. 
Tvättstuga och sanitära anläggningar förbättrades vid vårdhemmet i Lo. 

Beslutades att utse en Företagarnämnd. 
Vattenledningen på Loön blev betydligt dyrare än beräknat. 
Fjärdingsmannen flyttade sitt kontor och arresten, samt skrev kontrakt med 
kommunen på ytterligare fyra år. Avtal om arrestlokal träffades också med Nyland. 
Gamla lärarbostaden i Para hyrdes ut till försvaret. 
Kommunen anställde en byggnadskontrollant som bland annat hade uppdraget att  ha 
hand om större vattenledningsprojekt i kommunen.  

Gammalt härbre i Törsta 
 



Provpumpning efter vatten i Lökom genomfördes men någon 
vattenintressentförening hade ej ännu bildats. 
Vårdhem planerades till Valla och en tomt på 10.000 m2 a 1:50 köptes av 
hemmansägaren Viberg i Valla. 
Ett antal kommunala vägarbeten (beredskaps) genomfördes varje år, av både enskilda 
och allmänna vägar. Detta år blev det Långsjövägens tur. 
Kn beslutade om en höjning av fickpenningen för vårdtagare på vårdhem från 20 till 
28 kronor. 
Lärarbostaden i Björksjön reparerades. 
Boteå storkommun ansåg att kommunens egen byggnadskontrollant ingenjör Tage 
Karlsson från Härnösand hade kompetens i byggnads och planfrågor och var därför 
inte intresserad av att ta arkitekt Rehnmarks tjänster i anspråk och betala för dessa. 
Länsstyrelsen återkom ett antal gånger med frågan om arkitektkompetens men 
kommunens avböjde. 
Ett stort antal ansökningar om kommunala bidrag till VA, bostadsbidrag, vägbidrag 
samt statliga bostadslån inkom under 1953 och behandlades av Kn. 
 
1954 
Bygget av pensionärshem i Björkå diskuterades men man beslutade att avvakta ännu 
en tid innan bygget skulle starta. 
Beslut fattades om inköp av ny färjebåt (i plåt) till Björkå. 
Gamla sjukstugan i Arlum i såldes. 
Beslut om följande kommunala beredskapsarbeten under året: 
* Avlopp vid Offers och Kalknäs skolor 
* Enskilda vägar Solum – Offer och Offer – Sunnersta. Högforsåns regleringsföretag 
fonderade medel hos Länsstyrelsen för delar av vägbygget 
* Kommunal tvätt och badstuga i Lo 
* Projektering av ålderdomshem i Valla 
 
Nya regler för bidragsgivning till enskilda utfartsvägar antogs. 
Beslutades att gamla skolan i Lo skulle upplåtas för viss tid och senare säljas. 
Synemän för bidrag till enskilda vägar utsågs av Kn. 
Arbetsförmedlingens ortsombud gick i pension och tjänsten flyttades till  
Sollefteå. Ett rum gjordes i ordning i Undroms godtemplarlokal så att expeditionen 
fortsättningsvis skulle kunna hålla öppet en dag i veckan. 
Bryggorna vid Björkå färja rustades upp. 
Arvodet till barnavårdsmannen fördubblades på grund av den ökade 
arbetsbelastningen som uppstått i och med att barnavårdsmannens område blivit så 
mycket större.  
Nykterhetsnämndens ordförande fick en arvoderad befattning på 1.000:-/år för att 
sköta nämndens ärenden. 
Fortfarande inkom många enskilda ansökningar om kommunala bidrag till VA, vägar 
och bostadsförbättringar. 
Kf hade utsett en grupp som skulle utreda möjligheterna att bygga en bro över 
Ångermanälven samt knyta kontakter på regional och statlig nivå i frågan. 
Landshövdingen besökte kommunen för att på ort och ställe studera förhållandena. 



Länsstyrelsen besökte också kommunen angående frågan om ”sakkunnig hjälp i 
byggenskapens framtida planering i kommunen”. Boteå kommuns vägran att ansluta 
sig till den föreslagna organisationen med gemensam distriktsarkitekt skapade 
byråkratiska svårigheter. Kf utsåg en grupp som fick uppdraget att uppvakta 
vederbörande departement för att framlägga de synpunkter som varit bestämmande 
för kommunens ställningstagande. 
Ritningar och kostnadsberäkningar för byggande av ett nytt ålderdomshem var 
framtagna till Kn:s sammanträde i december. Den totala kostnaden var beräknad till 
798.000:-. Beslut fattades om finansieringsplan och en byggnadskommitté utsågs. 
Arbetet som barnavårdsman var synnerligen betungande, och arvodet i minsta laget, 
efter sammanläggningen. Trots den nyligen beslutade höjningen som antagits för att 
motivera längre anställning så var det svårt att få behålla barnavårdsmannen. Sedan 

1952 hade två barnavårdsmän lämnat uppdraget. Barnavårdsmannens arvode 1954 
var 1.500:-/år. 
En apparat för inbindning av arkivalier inköptes. 
 
1955 
Beslutades att välja olja och ved som uppvärmning i det nya ålderdomshemmet. 
I Offers skola fanns ett folkbad som var öppet för allmänheten lördag eftermiddag, 
varannan vecka. Kf beslutade om regler och avgifter för folkbadet. Priset för kar och 
bastubad var 50 öre. Avgifterna skulle täcka kostnaderna för vaktmästarens arbete.  
Beslutades om försäljning av den gamla lärarbostaden i Para. 
Beslut om att vedkommittén som tillsattes 1952 skulle avvecklas. 
Fröks vattenförening fick problem med för dålig vattentillgång. 

Gamla skolan i Offer 
r 



Beslutades att ett pensionärshem skulle byggas i Björkå.  Oliveborg 1:1. Bolaget 
Björkå AB stod för tomtmarken. 
Fyra hemvårdarinnor var anställda i hela storkommunen. Hemhjälpsnämnden 
yrkade på ytterligare anslag eftersom arbetsbelastningen hela tiden ökade. 
Det fanns sex byggnads/Folkets Hus föreningar i kommunen och samtliga fick ett 
årligt anslag på 1.000:- vardera under en lång följd av år. 
Lo gamla skola såldes till färjföraren Oskar Emanuel Sohlin för 15.000:-. 
Vägbygget Solum-Offer, statligt/kommunalt vägprojekt startade, kostnadsberäknat 
till 140.000:-. Arbetslöshetsnämnden och Kn resonerade ihop sig, sökte statsbidrag 
och beslutade på vilket sätt man framöver skulle kunna finansiera så stora vägbyg 
gen. 
Diskuterades eventuell försäljning av f.d. lärarbostaden vid Långsjöns gamla skola. 
Beslutades att bortskänka Stöndars gamla vårdhem till Västernorrlands landsting, 
eftersom kommunen nu byggde nytt i Valla. Det ansågs även viktigt att Landstinget, 

som drev lanthushållsskolan, skulle fortsätta sin verksamhet i Stöndar. 
Hälsovårdsnämnden fick uppdraget att utreda frågan om anläggandet av 
bränngropar. 
Kommunen hade en egen brunnsborrningsmaskin som nu var utsliten och 
arbetslöshetsnämnden äskade pengar till ny maskin vilket beviljades. 
 
1956 
Ytterligare en barnavårdsman ansåg sig tyngas av alltför hård arbetsbelastning och 
avsade sig uppdraget. 
Fortfarande inkom ett stort antal ansökningar om anslutning till kommunens VA, 
bostadsförbättringar, egnahemslån och bidrag till enskilda vägar. 

Vy över Sunnersta 
 
 



Avloppsfrågan för Undroms by och Kalknäs skola diskuterades. 
Den framtida åldringsvården diskuterades. 
Hälsovårdsnämnden var klar med sin utredning om bränngropar och ansåg att frågan 
hade stor samhällelig betydelse men anmärkte på att det skulle bli ett 20-tal 
bränngropar i hela kommunen och att det skulle bli alltför dyrt att driva så många. Kn 
instämde i yttrandet. 
Hästavelsföreningen framförde önskemål om att den nya färjan även skulle 
transportera hästar. Kn ansåg inte att det var lämpligt att färja hästar och ha 
persontrafik på samma färja. 
Avlopp vid Kläpps skola ordnades på så vis att det anslöts till det påbörjade 
avloppsnätet för Lökom m.fl. byar. 
Huvudentreprenören för vårdhemsbygget hade under en längre tid haft ekonomiska 
problem och gick nu i konkurs. Kommunen stod därmed inför en lång rad problem. 
Förutom att arbetet stannade upp och man fick problem med upplåningen av medel 
till bygget så riskerade man dessutom att förlora en hel del pengar. Kommunen 
anlitade nu en jurist för att föra kommunens talan i frågan. 
Avloppen från både vårdhemmet och lanthushållsskolan utmynnade i Stöndartjärn 

och sanitära 
olägenheter uppstod. 
Tjärnen utdikades. 
Barnavårdsnämndens 
ordförande begärde 
ökat arvode med 
1.000:- beviljades. 
Hans arvode var nu 
3.000:-/år. 
Barnavårdsmannens 
arvode höjdes från 
1.500:- till 2.000:-. 
 Beslutades om 
bidrag till Boteå 

ytterbelysningsföreni
ng. 

F.d. lärarbostaden i Långsjön hyrdes ut till privatperson. 
Elva familjer klarade inte av att amortera sina lån till arbetarsmåbruk under 1956. 
Den kommunala förvaltningens administration diskuterades och en utredningsgrupp 
tillsattes. 
Korttidsregleringen i Ångermanälven hade orsakat problem bland annat vid 
färjestället.  

 

Para skola 
 

Nya bestämmelser i socialvårdslagen skulle träda i kraft den 1 januari 1957. Föreslogs 
att socialnämnden skulle bestå av 11 ledamöter och att kommunen skulle delas upp i 
olika distrikt med ledamöterna att handha uppsikten över verksamheten i respektive 
distrikt. 
En mindre avdelning i socialnämnden skulle ha rätt att besluta i frågor rörande 
ålderdomshemmens verksamhet och normala drift. 



Byggnadsnämnden hade tidigare fått uppdraget att underhandla med markägare om 
inköp av mark för bebyggelse i Undrom. Beslut fattades om att köpa Undrom 3:10. 
Det gamla ålderdomshemmet i Lökom var mycket bristfälligt och måste renoveras om 
det skulle kunna vara kvar. Socialnämnden föreslog att det skulle säljas för rivning. 
Beslutet blev enligt nämndens förslag. 
 
1957 
Arvid Näslund och Fredrik Östlund fick uppdraget att uppvakta vägförvaltningen och 
länsstyrelsen i ärenden som rörde vägen Offer – Solum. 
Ny lärarbostad planerades vid Para skola. Tomt hade sedan tidigare köpts in. 
Sunnersta Folkets Husförening sökte medel från Högforsåns regleringsföretag till 
inköp av ny biografutrustning och nya stolar till biograflokalen. Godkändes av Kn. 
Byggkostnaderna för Björkå pensionärshem diskuterades. Byggnadskommitténs 
beräkning var 515.000:- och Bostadsstyrelsens beräkning uppgick till 440.000:-. Kn 
beslutade att acceptera det statsbidrag som skulle beviljas i syfte att få bygget igång. 
Björkå samhällsförening planerade nybyggnad av samlingslokal och ville ha Kn:s 
yttrande. Ärendet remitterades till Byggnadsnämnden som tillstyrkte 
samhällsföreningens planer. 
Byggnadskommittén för vårdhemsbygget hade tidigare fått uppdraget att bevaka 
kommunens fordran i konkursboet. Borgensförbindelsen var förfalskad och 
byggmästaren hade ådömts frihetsstraff. Kn ansåg att riskerna att förlora ytterligare 
pengar i en juridisk process var för stora och att talan mot byggmästaren därför inte 
skulle föras. 
Vårdhemsbygget stod nu klart och pengar avsattes för dels konst och utsmyckning 
och dels en invigningsfest av vårdhemmet. 
Länsstyrelsen översände sitt förslag till byggnadsordning för utomplansbestämmelser 
för området Undrom. Detta skulle innebära ytterligare arbetsuppgifter för 
byggnadsnämnden och nu ansågs behovet av sakkunnigt biträde påkallat. 
Förhandlingar upptogs med Långsele nybildade kommun som var 
distriktsarkitektorganisation inom Ångermanlands västra och mellersta domsagor. 
Kommittén för pensionärshemsbygget i Björkå fick äntligen klartecken till byggstart.  
Kn beslöt att höja försäkringarna för kommunens skogsfastigheter till omkring 1000:- 
per hektar produktiv skogsmark. 
Småskolehuset i Björkå var i stort behov av renovering. 
I Kalknäs skola fanns arkivet för Boteå storkommun. Nya hyllor och bättre belysning 
ordnades. 
Bostad till hemvårdarinnan i Sånga ordnades genom inköp av fastigheten Sångal 3:2 
för ett pris av 10.500:-. 
Ny organisation för kommunalnämnden och dess förvaltning beslutades. Den 
nuvarande kassaförvaltaren skulle tilldelas tjänsten som kommunalkamrer och 
samtidigt entledigas från uppdraget som ledamot och ordförande i 
kommunalnämnden. Ny arbetsordning och nytt reglemente antogs. 
Personalorganisation fastställdes. 
En kommitté utsågs som skulle utreda hur en ny kommunal biblioteksorganisation 
skulle kunna utformas. 
Lo vårdhem renoverades, främst kök, matsal och personalbostäder. 



Beslöts uppföra en tjänstebostad vid Lo vårdhem. 
Provinsialläkartjänst gemensam för Boteå och Resele diskuterades och kontrakt skrevs 
angående lokalkostnader. 
Medel avsattes för att bygga en isbana i Offer. 
 
1958 
Ny brandordning fastställdes med förläggning av brandkår till Björkåbruk, bygge av 
brandstation för tre bilar samt att teckna avtal med Ytterlännäs kommun. 
Uppdraget som sekreterare i Kn diskuterades. Sekreterarskapet i hade under lång tid 
skötts av Arvid Näslund som nu också hade tjänsten som kommunalkamrer vilket  

innebar att arbetsbördan blivit betydligt större. Något beslut fattades ej. 
Medel avsattes för förbättringsarbeten vid Dämstasjöns badplats. 
Beslutades att pensionsnämnden även fortsättningsvis skulle ha hand om 
förvaltningen av pensionärshemmen. 
En kvinnlig ledamot tog säte för första gången i Kn. Maj Melander hälsades 
välkommen. 
Björkådalens badhusförening hade ekonomiska bekymmer. Eftersom skolbad förekom 
i badstugan bidrog Kn med extra anslag på 500:- för 1958. 
Den kommunala investeringsreserven som var avsedd att tjäna som 
beredskapsarbeten för arbetslösa hade under åren minskat. Kn föreslog att 
arbetslöshetsnämnden skulle göra en grundlig undersökning av bland annat de 
anlagda vattentäkterna, vägföretaget i Solum samt tillsammans med kommunens 
tillsynsman och länets skogsvårdsstyrelse utarbeta förslag till lämpliga åtgärder som 
kunde få betydelse som sysselsättningsobjekt den närmaste tiden framöver. 
Revisorerna hade en lång rad påpekande i sin rapport för 1957. 

Skadom, 1950-talet 
 



Hundägarna (10 st) slarvade med att betala hundskatten, som fortfarande var  
25:-/hund och år.  
Kalknäs vattenförening sökte medel från Högforsåns vattenregleringsföretag till 
omläggning av vattenledning och byte av djupbrunnspump. 
Projektering av avlopp i Lo och Frök (452.800:-) beräknades till 2 etapper. 
Bebyggelsen inom vissa orter i kommunen hade nu nått en sådan omfattning att 
distriktslantmätaren ansåg att byggnadsnämnden skulle göra framställning hos 
länsstyrelsen om fastställande av utomhusplansbestämmelser. 
Kn protesterade mot SJ:s beslut att dra in hållplatsen i Skadom. 
Myckelby nedlagda skola hyrdes ut som bostad till privatperson. 
Pensionärshemmet i Björkå blev dyrare än beräknat (622.000:-). 
Boteå och Resele utgjorde gemensamt läkardistrikt. Läkaren hade önskemål om 
möbler och utrustning till sin mottagning vilket beviljades. 
Motorvärmare installerades vid kommunalhuset. 
Vattenfallsstyrelsen hade beslutat att ge bidrag till att anlägga 5 isbanor i kommunen. 
En mindre grupp utsågs att utreda och komma med förslag på hur dessa skulle skötas 
framöver. 
Vägen Kalknäs – Offer var nu klar och kommunen hade ansvaret för vägunderhållet. 
 
1959 
Kommunen fick en donation efter Maria Eufemia Sjölander på 2.000:-, riktad till 
Styrnäs Fattigvårdstyrelse som fond. Utomplansbestämmelser för vissa delar av Lo, 
Grillom, Björkåbruk upprättades och godkändes. Brandstyrelsen föredrog förslag till 
ny brandordning som innebar att bland annat styrkan i Björkå skulle minska från 12 
till 10 man samt att släckningsavtal med Ytterlännäs skulle undertecknas. 
Hur kostnaderna för både distriktsveterinär och provinsialläkare skulle fördelas 
vållade mången diskussion. Nya avtal upprättades till slut och godkändes för båda. 
Stadsarkitekt Hans Schlyter från Sundsvall överlämnade förslag till kommunvapen för 
Boteå storkommun. Förslaget antogs (se omslagets insida). 
Vägen Solum – Offer vållade en del bekymmer. Vägdirektören uppvaktades om 
önskemål från kommunen att underhållet av vägen skulle övertas av Vägverket. 
Vägdirektören hade åsikten att om vägen skulle överföras till allmänt underhåll så 
borde den förbättras. Skrivelse skickades till Vägverket med anhållan om 100.000:- till 
förbättring av vägen. 
Styrnäsgårdens skola var nu nedlagd. Två intressenter fanns av fastigheten. Sten 
Ulander som ville bygga om skolan till pensionat och Styrnäs församling som ville 
överta skolan för att där ha ett församlingshem. Frågan bordlades. 
Grilloms och Björkå folkskolor hyrdes ut till T3. 
Fråga ställdes om en hembygdsbok. Meningen var att man skulle intervjua äldre 
personer i bygden och därmed få fram minnen och dokumentation från olika delar i 
kommunen. 
En motion inkom rörande underhållet av Björkå färja. En skrivelse skulle skickas till 
de statliga myndigheterna om att färjan borde ingå under allmänt underhåll. 
Den tekniska granskningen av egnahemslåneärenden överfördes från staten till 
kommunerna och arkitekt Rehnmark fick uppdraget att utföra arbetet. 



VA-företaget i Lökom som startade redan 1955 var ett stort problem och tvisteämne 
för kommunen och till sist blev kommunen tvungen att anlita jurist med uppdraget att 
medla mellan intressenterna. 
Ytterlännäs kommun och Sollefteå stad tog emot elever till läroverk och krävde 
ersättning från Boteå storkommun för detta. 
Länsbibliotekarien Ellen Dahlgren ansåg att biblioteksfrågan i Boteå borde ordnas på 
ett bättre sätt samt att mer resurser borde avsättas för biblioteken.  Kn ansåg att 
lokalfrågan var svår att lösa och att bygga ett speciellt kommunbibliotek skulle bli för 
kost 
samt. 

Vattentillgången i Para var otillräcklig och skolan var nu nästan utan vatten. Arbets- 
löshetsnämnden fick 10.000:- för att dra behövlig ledning. 
Länsarbetsnämnden, Björkå AB och Boteå storkommun samarbetade ofta i 
arbetslöshetsfrågorna som diskuterades livligt. Två lag om fem man sattes i 
skogsarbete. 
Helmer Grönqvist slutade sin tjänst vid kommunalkontoret och en ny organisation 
diskuterades. 
Försäljningen av Styrnäsgårdens skola diskuterades flera gånger under året. Frågan 
bordlades. 
SJ hade tidigare dragit in Gårdnäs hållplats. Nu önskade även postmästaren att 
poststationen skulle läggas ned och att en lantbrevbärarlinje skulle ersätta denna. 
Riksdagsmannen Harald Kärrlander uppvaktades angående underhåll av Björkå färja. 
 
1960 
Kommunikationsministern uppvaktades angående Björkå färja. 
Arbetsmarknadsstyrelsen uppvaktades angående VA-projekten Lo – Frök samt 
Undrom. 

Vykort. Lanthushållsskolan i Stöndar på 1950-talet 
 
 



Arbetsmarknadsstyrelsens lokaliserings- och utredningsbyrå hade lämnat ett förslag 
över hur man skulle dela upp riket i regioner. Boteå kommuns yttrande över förslaget 
var synnerligen beskt. 
Offers Försöksgård hotades av nedläggning eftersom en utredning rörande 
förutsättningen för den vetenskapliga forskningen inom jordbruket samt en översyn 
av Jordbrukets försöksverksamheter lagt ett betänkande som förordat en nedläggning 
av statens försöksgårdar. En grupp utsågs som skulle bevaka frågan och uppvakta 
bland andra jordbruksministern. 
Utredning tillsattes rörande badplatserna och Vattenfallsstyrelsens ansvar för dessa. 
Styrnäsgårdens skola såldes till Styrnäs församling för 5.000:-. 
Björkå pensionärshem stod nu klart. 
Enhetsskolan infördes och det skulle beslutas om eleverna skulle gå i Ytterlännäs eller 
Sollefteå. Frågan diskuterades livligt. 
Skolan i Offer fick vattenklosetter. 
Hemhjälpsverksamheten utreddes eftersom anslagen från både stat och landsting 
hade dragits in. 
Lärarbostaden i Törsta renoverades. Offers skola renoverades.  
 
1961 
Kommunindelningsfrågan engagerade Kn. Man beslutade att följa utvecklingen och 
om det ansågs nödvändigt kalla till sammanträde med Kn och den av fullmäktige 
utsedda kommittén för information och överläggning. 
Oljeeldning installerades i Kalknäs och Para skolor. 
Fortsatt konflikt mellan kommunen och intressenterna i Lökoms vatten- och 
avloppsföretag. 
Boteå storkommun lämnade in ett yttrande över 1959 års indelningssakkunnigas 
betänkande rörande principer för en ny kommunindelning. 
AB Utnäs Tegelbruk var en av de större arbetsplatserna i kommunen. Företaget hade 
likviditetsproblem och Kn diskuterade på vilket sätt som man bäst skulle kunna hjälpa 
till. Beslutet blev att teckna 50.000 :- i aktier, fyra personer anförde dock besvär 
däremot, och Länsstyrelsen undanröjde sedan beslutet genom besvär. 
Resele och Boteå delade kostnader för provinsialläkare samt lokaler för denne. 
Tjänsten hade varit obemannad under längre tid och beslut fattades om att avveckla 
distriktets lokaler i Sollefteå. 
Renovering av nuvarande kommunalkontor diskuterades och man beslutade att göra 
en inventering av samtliga kommunala fastigheter och utreda en eventuell flyttning av 
kontoret. Beslutades till sist att köpa Undrom 1:29 av Theodor Hellström och där 
inrätta kommunalkontor. 
Nytt avtal om distriktsarkitektens tjänstgöring upprättades. För Boteås del avsattes 
fem dagar/år. 
Elevavgifter för läroverk och flickskola fastställdes. 
Hemhjälpsverksamheten utreddes och förslag på nya taxor antogs. 
En privatperson önskade köpa Lökom 6:1  f.d. ålderdomshemmet, begäran avslogs. 
Budgetöverskottet för 1961 blev 120.000:-. 
 
1962 



Lönenämnden upphörde och arbetsuppgifterna överfördes på en delegation 
bestående av ordföranden för skolstyrelsen och socialnämnden, en ledamot från Kn 
samt kommunalkamrer Näslund. 
Personalen på kommunalkontoret fick ledigt på lördagarna under sommaren. 
Skolstyrelsen föreslog ny organisationsplan för skolorna i kommunen. Följande skolor 
var i bruk: Lo, Kalknäs, Offer, Para, Björksjön och Kläpp. 
Tvisten mellan Lökoms Vatten- och avloppsföretag och Boteå storkommun blev 
alltmer infekterad och ärendet blev nu ett fall för Länsstyrelsen. 
Meddelande kom från SJ rörande Lökoms station. En nedläggning av 
godshanteringen föreslogs samt att stationen i fortsättningen skulle vara obemannad. 
Kn hade inga invändningar mot åtgärden. 
Arkivet som var placerat i Kalknäs skola hade inte särskilt bra lokaler. Vatten trängde 

ibland upp genom avloppet. Arkivet flyttades till f.d. bränsleutrymmet som ställdes i 
ordning. 
Nytt avtal för färjvakterna fastställdes. 
Kommunen och Björkå AB samarbetade med s.k. svårplacerad skogsarbetskraft. 
Kommunen delades upp i olika högstadieområden. 
Inför budgetarbetet 1963 konstaterades att läget var ljust och en eventuell 
skattesänkning kunde bli aktuell. 
Myckelby nedlagda skola överläts till Styrnäs församling (som var lagfaren ägare) och 
som i sin tur avsåg att sälja den till en privatperson. 
Lantbruksnämnden upprättade planer på omarrondering av skog tillhörande Kalknäs 
by där Kalknäs 9:1 var kommunens fastighet. 
Beslutades att 2.000:- skulle avsättas i budget för bildningsverksamhet. 
Undroms IF fick 2.000:- i bidrag för att förbättra föreningens idrottsplats Bohedsvallen. 

 

Offers växtförädlingsanstalt, huvudbyggnaden 
 



Följande arbetsmarknadsprojekt diskuterades: VA i Undrom samt Lo – Frök, behovet 
av fler pensionärslägenheter samt behovet av att renovera de kommunägda mindre 
fastigheter som beboddes av pensionärer. 
Offers skola lades ned. Byborna önskade att bastubadet, trots nedläggningen, skulle få 
finnas kvar. Församlingen fick använda bespisningslokalerna till söndagsskola och 
problem uppstod rörande vaktmästartjänsten vid Offers skola. 
Fortfarande fanns det problem i kontakten mellan VA företaget i Lökom och 
kommunen. 
Offers skola hyrdes ut några månader till Skogsvårdsstyrelsen och Björkå AB som där 
bedrev en kurs för skogsskolans elever. 
Budgetöverskottet för 1962 blev 123.000:-. 
 
1963 
Boteå Kn lämnade yttrande över Länsstyrelsen förslag om indelning av kommunblock 
och även Länsskolnämndens förslag till högstadieindelning. 
Den allmänna uppfattningen var att Boteåborna ville höra till Sollefteå. 
Start av VA-projektet i Undrom. 
Björksjöns lekskoleförening fick ett bidrag på 500:- för att sköta lekskoleverksamhet i 
Björkåbruks samhällsförenings lokal ”Rixdan” på lördagar. 
Behovet var fortfarande stort efter ytterligare pensionärslägenheter. 33 
pensionärslägenheter fanns nu i kommunen och sammanlagt fanns 1.323 personer i 
kommunen som var 50 år och äldre. I hela kommunen bodde omkring 3.000 personer. 
En kommitté med representanter från de olika delarna i kommunen valdes att utreda 
behovet av ytterligare bostäder för pensionärer och var dom i så fall skulle placeras. 
Skolan i Kläpp hade problem med vattenbrist. En översyn och en omläggning av de 
aktuella ledningssträckorna skulle göras. 
7.000:- avsattes till reparation av sotarbostaden. 
Gårdnäs nedlagda skola föreslogs skulle överlåtas till Gårdnäs bygdeförening. Inget 
beslut fattades. 
Utnäs tegelbruk förde fram frågan om ett kommunalt ekonomiskt engagemang. Kn 
hänvisade till tidigare beslut men åtog sig att kontakta länets företagarförening. 
Skogsberedskapsarbeten organiserade även detta år i samverkan med Björkå AB. 
Kn hade uppvaktat Skolöverstyrelsen i frågan om indelning av högstadieområden. 
Där hade man framfört allmänhetens uppfattning att barnen från Boteå skulle tillhöra 
Sollefteå upptagningsområde. Skolöverstyrelsen lovade att ta all möjlig hänsyn till 
kommunens önskemål. 
Lärarbostaden vid Offers nedlagda skola upprustades och hyrdes ut till 
folkskolelärare vid Para skola. 
Pensionärshemskommittén hade haft en del kontakter med olika företag och 
överlämnade nu ritningsförslag till pensionärshemslägenheter samt preliminära 
kostnadsförslag. 
Lönedelegationen överlämnade sitt förslag till ersättningar för förtroendeuppdrag. 
Ärendet fördes vidare till fullmäktige. 
F.d. folkskolan i Björkå hyrdes ut som förråd till T3. 
 
1964 



Beslut fattades angående pensionärshemsbygget. Fyra lägenheter skulle byggas i 
Björkåbruk och tolv nya lägenheter skulle byggas i Undrom. Den sammanlagda 
kostnaden var framräknad till 655.000:- och en byggnadskommitté på fem personer 
utsågs. 
En skrivelse från A. Molin och tjugofem andra personer från Kläpp inkom angående 
nuvarande kommunindelning. Önskemålet var att tillhöra Sollefteå stad. Förslag till 
yttrande över skrivelsen upprättades. 
En inventering av åldringarnas boendestandard genomfördes. 
Björksjöns skola lades ned. 
Utnäs tegelbruk uppvaktade åter om kommunens stöd. Två ledamöter ingick sedan 
tidigare i bolagets styrelse. 
Förslag inkom från kommunerna inom Kramforsblocket om den blivande 

samarbetsnämnden och 
samarbetet mellan 
kommunerna. Kn hade 
inget att erinra mot 
förslaget. 
1000:- anslogs för att 
täcka Boteås kostnader i 
utredningen om en 
reklamfilm om 
Ådalskommunerna. 
Birger Norman åtogs sig 
att skriva manus till 
filmen. 

 

 

Björkåbruks samhällsförenings lokal ”Rixdan” 

Skolstyrelsen ville bygga gymnastikpaviljonger. Kn var tveksam och ville utreda 
frågan ytterligare. 
F.d. lärarbostaden i Gårdnäs såldes. 
Den första elektriska skrivmaskinen inköptes till kommunalkontoret. Den ersatte en 
gammal som används sedan 1952. En ljuskopieringsapparat modell Verifax inköptes 
också. 
Civil flygplats i Ådalen diskuterades. Ett ombud valdes som skulle representera Boteå 
storkommun vid sammanträde med Länsstyrelsen i frågan. 
Hundskatten höjdes till 30:-/hund och år. 
Förslag till reglemente hade inkommit från Drätselkammaren i Sollefteå stad, för de 
framtida samarbetet inom Sollefteåblocket.  
Pensionären Daniel Sandin donerade all sin kvarlåtenskap till kommunen. 
Lökoms VA-företag var fortfarande ett stort problem och tvisteämne. Landshövdingen 
ställde nu landskamreren och landsassessorn till förfogande för att medla i tvisten. 
Planer fanns från en privatperson på att starta konfektionsindustri som skulle kunna 
sysselsätta 5 – 6 personer. Kn följde planerna med intresse. Skolkökslokalen vid 
Kalknäs gamla skola uppläts kostnadsfritt, kommunen skulle bekosta eventuella 
ändringar och reparationer i lokalen. 
 



1965 
Utredningen om åldringarnas bostäder i kommunen var klar och redovisades. 
Utredningsmännen hade i samband med utredningen även bedömt behovet av 
hemhjälp och redovisade sin uppfattning om detta. 
Skolstyrelsen överlämnade förslag till ny skolorganisation. Förslaget godkändes. 
Lo Folkets Hus förening hade upphört med sin verksamhet och var på väg att överlåta 
fastigheten till en privatperson som planerade att starta en industri för tillverkning av 
plastbåtar och husvagnar. Kn följde utvecklingen med intresse och avsatte medel för 
iordningställande av huset och hjälpte till på olika sätt för att starta verksamheten. 
Landshövdingen besökte kommunen och hälsade bland annat på hos den nya 
sömnadsindustrin i Kalknäs. 
Kommunens pensionärsföreningar hade i skrivelse begärt en höjning av 
bostadstilläggen som sedan 1954 hade varit 600:- för makar och 450:- för ensamstående 
per år. Kf beslutade att höja bostadstillägget till 800:- respektive 600:-/år. 
Beslut fattades om att bygga gymnastikpaviljonger i Lo och Kalknäs. 250.000:- avsattes 
till projektet. 
Ny brandordning fastställdes. 
Kommunalkontoret införde lördagsstängning året om. 
Hyrorna för lägenheterna i pensionärshemmen justerades. 
Flygplatsfrågan diskuterades vid ett antal sammanträden. 
Pensionärslägenheterna stod klara och inflyttning skedde under tiden 15 – 23 juni. 
Hemvårdarinneverksamheten och hemsamaritverksamheten utreddes och 
Hemhjälpsnämnden och Socialnämnden fick möjlighet att yttra sig över förslaget till 
ny organisation. Kf beslutade att den öppna åldringsvården (hemsamariterna) skulle 
överföras till Socialnämnden. Hemhjälpsnämnden skulle tills vidare ansvara för 
hemvårdarinnorna. En ny tjänst som biträdande föreståndarinna vid 
ålderdomshemmen inrättades. 
VA-företaget Lo – Frök fick klartecken att starta. Statsbidrag utgick med 42% och 
kostnaden beräknades totalt till 193.000:-. 
 
1966 
En allmän hälsoundersökning av länets befolkning genomfördes. För Boteås del 
genomfördes den under mars månad och hälsovårdsnämndens ordförande utsågs till 
lokalkommitté för undersökningen. 
Björkå färja hade tidigare fått statsbidrag. Ett krav för fortsatt bidrag var att färjan 
skulle avgiftsbeläggas något som ansågs förödande för den framtida trafiken. Beslut 
fattades om att uppvakta kommunikationsministern i frågan. 
Beslut fattades om beredskapsplan. 
Frågan om fritidsområden i kommunen utreddes. Björksjön, Konvaljparken och 
Dämstasjön var aktuella i första hand. Beslut fattades om att bygga en badplats i 
Björksjön. 
Kn gav Hälsovårdsnämnden uppdraget att utreda frågan om placering av 
bränngropar för hushållens avfall. 
VA företaget Lo – Frök fick lov att stanna upp på grund av oklarheter gällande 
markfrågor och utsläpp. 
Arbetslöshetsnämnden var väldigt aktiv under hela perioden. De räknade på arbeten, 
utredde och förde dialog med Kn om olika projekt. Kommunen fick stora summor i 



statsbidrag under hela den aktuella perioden för väg-, VA- och byggprojekt samt till 
skogsarbeten. 
Detta år utfördes ett utdikningsprojekt i Lo och Frök med svårplacerad arbetskraft. 
Utredning företogs om förtroendemännens arvoden. 
 
 
 
1967 
Arbetskommitté till Lo – Frök VA företag utsågs. Anbud antogs och projektet startade 
igen. 
Bränngropar ställdes i ordning i Lo, Undrom och Björkåbruk.  
Beslut fattades om att bygga 24 nya pensionärslägenheter s.k. temporära 
pensionärslägenheter som kunde flyttas när behov inte längre fanns; tio st i Lo, tio i 
Undrom och fyra i Björkåbruk. En byggnadskommitté utsågs. 
4.500:- lämnades i bidrag för att bygga en bro över Björkå ån 
Beredningsutskottets existens ifrågasattes av konsulent Axenström som var revisor. Kf 
beslutades att behålla beredningsutskottet. 
Långsjöns skola hade en tid ställts till förfogande som samlingslokal i byn. En 
spekulant fanns och skolan såldes till Elsa Näslund. 
Gårdnäs skola hyrdes ut till I21 som förråds och utrustningslokal. 
Boteå storkommun anslöts till den distriktsarkitektverksamhet som 
samarbetsnämnden för kommunblocket förordade. För Boteås del innebar det 2 
dagar/ år och en kostnad på 822:-. 
Lo Folkets Hus hade, med kommunens stöd, ställts i ordning för den plastindustri 
som Mauritz Bolin bedrev. 6 personer anställdes och kommunen bidrog med pengar 
till utbyggnad. 

 

Auktion hos Axel Nyberg i Skadom, maj 1957 
 



Kommunens övertagande av Konvaljparken i Lo diskuterades. Frågan utreddes och 
beslut fattades till slut om att köpa Konvaljparken för 25.000:- av Logen IOGT. 
Boteå storkommun hade vid blockindelningen inför kommunsammanläggningen 
delats upp så att Styrnäs skulle höra till Kramforsblocket och de övriga till Sollefteå. 
Detta innebar en hel del problem och byråkratiska komplikationer. 
Ordförande S R Kärrlander ansåg sig inte längre kunna sköta sitt förtroendeuppdrag 
som fritidspolitiker, vid sidan om sitt ordinarie arbete som lärare. Frågan om befrielse 
från delar av tjänstgöringen vid skolan diskuterades ingående. 
 
1968 
Till ny ordförande i Kn valdes Ragnar Gradin. 
2.500:- beviljades i bidrag till Undroms ytterbelysningsförening. 
En inventering av lämpliga lokaler för industrier genomfördes. Bygdegården i Lökom, 
Offers skola, Björkå småskola, IOGT lokalen i Undrom samt Bygdegården i Sånga 
föreslogs. 
I brev från Vägförvaltningen föreslogs att färjetrafiken inom Boteå och Sollefteå skulle 
läggas ned. Ett gemensamt yttrande tillsammans med Ytterlännäs kommun, som 
också skulle komma att drabbas vid indragning, författades och skickades till 
Vägförvaltningen. 
Byggnadsnämnden lämnade in förslag till utomplansbestämmelser för Boteå och 
förslaget tillstyrktes. 
Fritidsnämnderna inom blockets kommuner samlades och diskuterade gemensamma 
problem angående turistanordningar. Boteå hade endast en fritidsområdeskommitté 
och skickade dess ordförande till mötet. 
Telefoner installerades på skolorna. 
Ledamöterna i Kn inventerade förefintliga saneringsobjekt inom kommunen. Arbetet 
med att riva dessa skulle utföras som beredskapsarbeten. 
Femdagarsvecka infördes vid kommunens skolor. 
Boteå storkommun deltog i en turist och fritidsutredning som omfattade alla 
kommuner inom Sollefteåblocket. 
Kommunalkontoret byggdes ut med en ny huskropp. Kostnaden beräknades till 
158.000:-. 
Simundervisning bedrevs vid badplatserna i Lo, Undrom och Björksjön. Bryggor 
köptes in. 
Gamle trotjänaren Anders Sundström som dels arbetat som vaktmäster vid skolorna 
och dels på senare tid vid pensionärshemmet i Björkåbruk var nu 67 år och avgick 
med pension. 
Krav fanns från Kungl. Maj:t om att avgifter skulle uttagas vid färjorna. Kommunen 
hade begärt anstånd med detta men nu beviljades inte anståndet längre. Beslut 
fattades därför om en avgift på 50 öre per passagerare enkel tur. 
Arbetet med statsförslag (budget) för år 1969 var inte lika gynnsamt som de 
föregående åren. En höjning av utdebiteringen med 50 öre till 10:20 var nödvändig. 
Bostadstilläggen för pensionärer höjdes så att de hamnade i samma storlek som för 
övriga kommuner inom Sollefteåblocket. 
En utvecklingsplan för kommunerna inom Kramforsblocket genomfördes. Boteå 
deltog och kostnaden för detta var 2.500:-. 



Konvaljparken vid Dämstasjön var sedan tidigare inköpt av kommunen. Ett 
fritidsområde planerades runt sjön såsom kommunalt reservarbete och 
arbetslöshetsnämnden ansvarade för utförandet. Stadsträdgårdsmästare Palmqvist 
ansvarade för upprättande av förslag till områdets utformning. 
Tre vaktmästare, Einar Bodin, Ossian Byström och Bert Hellström, anställdes till 
kommunens vårdhem och pensionärslägenheter. 
Slutbesiktning av VA företaget Lo – Frök etapp 1 genomfördes. Företaget blev mycket 
dyrare än beräknat och kommunen fick täcka den ökade kostnaden med 155.000:- 
Förslag till yttrande över kommunindelningen upprättades. 
Ytterbelysningen i kommunen sköttes fortfarande av ytterbelysningsföreningarna. 

Frågan utreddes om kommunens framtida engagemang i driften.  
 
1969 
Einar Bodin valdes som ny ordförande i Kn efter Ragnar Gradin. 
Etapp 2 av VA företaget Lo – Frök fick statsbidrag och projektet startades. 
Behov fanns av ytterligare bostäder för den äldre befolkningen i kommunen. Beslut 
fattades om att bygga 12 nya lägenheter och en byggnadskommitté valdes. 
Björkå småskola såldes till Linnéa Melander för 4.900:-.  
Frågan om nämndsordförandeuppdragens omfattning var åter uppe till diskussion. 
Socialnämnden övertog ansvaret och driften av pensionärshemmen. 
Ganska omfattande elinstallationer bekostades av kommunen i f.d. Lo Folkets Hus 
som nu var industrilokal. Ägaren fick lov att använda fastigheten utan att betala hyra. 
Anbud lämnades in för VA-projektets tredje etapp, Lo – Frök. 

 

Sykurs i Boteå arrangerad av symaskinstillverkaren Singer 
 



Motion lämnades in om en bro över Ångermanälven. Kn föreslog bifall till motionen. 
8 balkonger byggdes till de pensionärslägenheter som fanns på Styrnäsgården övre 
plan. 
Efter motion av Sigge Bodin, som bifölls, anlades elljusspår runt Kalknäs skola. 
Undroms IF verkställde byggnationen med bidrag från kommunen. 
För sammanläggningsutredningen i Sollefteå-blocket krävdes att en långsiktig 
planering inför kommande bygg- och anläggningsprojekt skulle göras. För Boteå 
storkommun gällde detta framförallt ett stort antal VA-projekt och, förutom bygget av 
temporära pensionärslägenheter, ytterligare 15 projekt till en totalkostnad av 1,8 
miljoner kronor. 
Nya synemän och kontrollanter för enskilda vägar inom kommunen valdes. 
De bränngropar som funnits några år hade nu blivit en sanitär olägenhet. Ett 
frågeformulär skulle skickas ut till hushållen rörande den framtida sophanteringen. 
Kommitté tillsattes med uppgiften att utreda ett eventuellt övertagande av privata 
vattenanläggningar. 
Frågan om elektrifiering av fastigheten Wiett 2:7 i Hundsjön hade under 3,5 års tid 
utretts och beretts i olika instanser. De myndigheter som berett frågan hade en positiv 
syn på elektrifieringen varför också Boteå storkommun till slut valde att bevilja 
familjen ett räntefritt lån på 7.600:-. 
Beslutades om utbyggnad av hela ytterbelysningsnätet i kommunen. Kommunen 
påtog sig ansvaret för utbyggnaden men inom varje berört område skulle därefter 
föreningar bildas för den framtida skötseln av anläggningen. Utbyggnaden planerades 
starta våren 1970. 
Representanter för Kn och arbetslöshetsnämnden samlades för att justera det 
investeringsprogram som tidigare beslutats. Med de tillägg som nu fördes till 
programmet blev det sammanlagt 18 stor bygg- och anläggningsprojekt som skulle 
genomföras åren 1969 – 1975. De flesta av projekten var av karaktären vatten och 
avlopp. 
 
1970 
Efter många långa och hårda debatter i både kommunalnämnden och fullmäktige stod 
nu utredningen angående kommunsammanläggningen klar. Beslutet blev, att vid 
sammanläggningen 1974, skulle samtliga kommundelar förutom Styrnäs föras till 
Sollefteå kommun. Styrnäs församling övergick till Kramfors. Kf beslutade senare att 
tidpunkten för sammanläggningen skulle vara första januari 1974.  
Statens Vägverk beslutade att en indragning av båttrafiken skulle ske från och med 
hösten 1970. 
Den tidigare upprättade byggnadsplanen för Undrom annullerades. 
Ytterbelysningskommittén fick uppdraget att ansöka om tillstånd för att utföra de 
planerade belysningsanläggningarna. 
En jämförelse med övriga kommuner inom blocket hade gjorts beträffande 
vattentaxorna. Frågan diskuterades ingående. Kn föreslog att endast 
Undromsföretaget skulle överföras i kommunens ägo. Något generellt beslut om 
övertagande av samtliga VA företag skulle ej ske. En höjning av kommunens bidrag 
till enskilda vattenföretag från 30 % till 60 % föreslogs. Synemän utsågs till de enskilda 
företagen. 



Nio belysningsföreningar bildades. Sex ytterligare tillkom senare under året. 
För utbyggnaden av belysningsnätet antogs Graningeverken och Sollefteå Elverks 
anbud. 
Av de 18 projekt som upptagits i långtidsplanen kunde nu fyra avföras som 
färdigställda. 
Kn anhöll om anslag på 800.000:- för ytterligare fyra VA-projekt. Statsbidrag skulle 
utgå med 48.000:- och 32.000 skulle vara kommunala bidrag från allmänna 
investeringsfonden.  
Fastigheterna Olofsberg 1:1, Undrom 1:24 och 1:26 köptes in för ordnande av badplats. 
Årets revisionsberättelse upptog inga anmärkningar. 
Arbetslöshetsnämnden fick uppdraget att ordna uppsnyggning kring nedlagda skolor 
samt röjning och upprensning vid den blivande badplatsen i Undrom. 
Till att handha verksamheten kring kommuntränaren utsågs Ragnar Gradin och Sigge 
Bodin. 
Björkå AB erbjöd kommunen att motta som gåva det belysningsnät som bolaget anlagt 

i Björksjön. Kommunen 
accepterade detta med 
tacksamhet och uppmanade de 
boende i området att bilda en 
intresseförening att drivas på 
samma villkor som gällde för 
övriga vägbelysningsföreningar. 
En störtflod av ansökningar om 
kommunalt bidrag från 
organisationer och institutioner 
behandlades. Av 20 ansökningar 
beviljades bidrag till hälften av 
dessa. 
Ungdomarna i byn ville använda 
Gårdnäs gamla skola för diskotek. 
Herr Bengt Tydrén åtog sig att 
”hålla ett öga på att ungdomarnas 
livsyttringar höll sig inom 
godtagbara gränser”. 

Bidrag till projektet Lo – Fröks VA företag etapp 2 och 3 fick 140.000 i 
beredskapsmedel. 
Gustav Åkerlund lämnade in en motion om en sammanslagning av nuvarande 
socialnämnden, hemhjälpsnämnden, barnavårdsnämnden och nykterhetsnämnden till 
en Socialnämnd med en heltidsanställd tjänsteman. Efter en ingående diskussion och 
omröstning avslogs motionen. 
Taxor för vatten och avlopp fastställdes. 
Kn yrkade bifall till flygplatskommitténs förslag om att anlägga en flygplats på 
Gistgårdsön, kostnadsberäknad till 8.350.000:-. 
 
1971 

 

Gustav Åkerlund 
 
 



Kommunalnämnden (Kn) blev Kommunstyrelse (Ks). 
Konsum i Lo lades ned. 
Kommunen hade ett avtal med SJ om kollektiv trafikservice där bland annat en del 
skolskjutsar ingick. 
Frågan om badplatser drog ut på tiden beroende på att Vattenregleringsföretaget 
genom beslut i Vattendomstolen ville bli befriad från framtida underhåll. 
En kommitté hade tillsats för att utreda behovet av tjänstebostäder vid 
Försöksstationen i Lännäs. Ks föreslog att 60.000:- skulle avsättas. Beslutet 
överklagades och något bygge blev inte av. 
Hälsovårdsnämnden hade utrett frågan om sophantering, i första hand för Styrnäs. 
Soptippen i Lo kunde inte fyllas med mer avfall och måste  saneras. Beslutades om 
sophämtning för Styrnäs men att Hälsovårdsnämnden skulle fortsätta utreda 
sophanteringen i övriga områden inom kommunen. 
F.d. skolan i Skadom reparerades. 
Nytt avtal med SJ slöts gällande skolskjutsar.  
Stiftelsen Gålsjö stiftsgård sökte medel till den genomgripande restaurering som 

skulle genomföras. 
Boteå kommun 
bidrog med 35.000:-. 
Einar Bodin valdes 
som ledamot i den 
kommitté på fyra 
personer som skulle 
utgöra 
kontaktorgan 
mellan 
Kommunförbundet 
och 
Samarbetsnämnden. 
Han valdes även in 
som adjungerad 
ledamot i 

Generalplanenämnden för Sollefteå kommun. 
Kommunen köpte en egen länspump och Bert Hellström utsågs att ansvara för 
pumpen. 

Ks uppdrog till Skogsvårdsstyrelsen att märka ut rågångarna på Kalknässkogen samt 
att stämpla ut skog för omkring 120.000:-. 
Hyrorna för kommunens bostäder reglerades. 

Emma och Martin Olsson i affären i Macked 
 



Nya avloppsanläggningar i Styrnäs och Björkåbruk var redan beslutade, AGE 
Näslund AB från Sundsvall lämnade ett anbud på 958.000:- för arbetet och anbudet 
antogs av Ks. Hela projektet kostnadsberäknades till 1.100.000:-. Statsbidrag utgick 
med 75% av kostnaden. 
Den öppna åldringsvården utreddes och timkostnaden för hemsamarithjälp höjdes 
från nuvarande 1:- till 2:-. 
 
1972 
E. Aug. Thörnsten överlämnade, som gåva till kommunen, ett s.k. psalmodikon. 
Beslutades att överlämna Gårdnäs nedlagda skola, som gåva, till Gårdnäs 
Samhällsförening. 
Boteå kommun hade tidigare anhållit om dispens för sophanteringen gällande den del 
av kommunen som skulle komma att tillhöra Sollefteå. Länsstyrelsen beviljade 
dispens även för år 1972  men ville nu ha in kommunens förslag på hur man planerade 
att lösa frågan från och med 1973. 
Kommunförbundets förslag om nya regler för kommunala bostadsbidrag antogs i sin 
helhet och ersatte därmed de gamla reglerna från 1968. 
Problem började uppstå med kommunikationerna för de personer som bodde i byar 
utanför de mer tätbebyggda orterna och önskemål om bussturer eller anslag till andra 
kommunikationer inkom till Ks från enskilda personer och grupper. Ks yrkade avslag 
på förslagen i skrivelserna. 
Avtal om ekonomisk reglering vid delningen av Boteå storkommun godkändes och 
undertecknades. 
Boteå storkommun anhöll hos Kungl. Maj:t om att kommunsammanläggningen skulle 
träda i kraft den 1/1 1974. 
Länsstyrelsen begärde att storkommunerna skulle anställa en hälsovårdsinspektör. 
Boteå m.fl. begärde dispens vilken beviljades av Länsstyrelsen. 
De boende vid pensionärshemmen fick höjda hyror. I den nya hyran ingick 
soptömning. 
Kommunen anslöt ytterbelysningsnätet till Graningeverkens el-nät. I de föreningar 
som bildats fanns nu 258 medlemmar. 
Medlemsavgiften för 1972 fastställdes till 
15:-. 
Beslutades om två ganska stora 
beredskapsprojekt; ett som 
naturvårdsarbete i Björkådalen, och det 
andra som röjningsarbete på kommunens 
skog i Stöndar. Statsbidrag beviljades med 
75%. 
T3 flyttade ut ur Grilloms gamla skola som 
dom tidigare hyrt. 
Loöns och Fröks vattenföreningar anhöll 
om att kommunen skulle överta 
ledningarna fr.o.m. 1/1 1973. Beslut i 
enlighet med förslaget. 
Färjetrafiken Björkå – Lökom diskuterades 

 

 

Damastväverskan Emma Wiberg föddes och  

levde hela sitt liv i Valla by i Boteå 
 
 



eftersom den nu var den enda färjan i drift, och antalet resande minskade. Färjorna 
Prästmon – Utnäs och Hämra - Undrom hade då varit ur drift sedan några år tillbaka. 
Helgard Asplund skänkte Lo kvarn till kommunen. Kvarnen var fallfärdig och 
kommunen rev kvarnen. 
Lokal hälsovårdsordning för Boteå storkommun antogs. 
Beslutades om ett anslag av 2.500:- till en filminspelning om damastväverskan Emma 
Wiberg. 
Kn beslutade om följande utbyggnader av VA-anläggningar: 
* Björkå Ö - Häggbränna - Arlum - Offer – Sunnersta - Stöndar  
* Kläpp – Mellby – Stocked - Lökom  
Statsbidrag utgick men eftersom vattenfrågan för Mellby-Lökom inte var löst 
projekterades inte den delen. 
Ett stort antal ärenden i framförallt Ks behandlade frågor om den stora utbyggnaden 
av VA-nätet inom kommunen. 
Naturvårdsverket beviljade ett bidrag på 40.000:- för iordningställande av badplats i 
Undrom. 
Förslag inkom från skolstyrelsen i Sollefteå om ny organisation för grundskolan från 
1974. Grundskolan inom Sollefteå kommun skulle delas in i fyra rektorsområden. 
 
1973 
En genomgång av alla kommunala fastigheter och anläggningar och hur de var 
försäkrade genomfördes. 
Av de 18 projekt som fanns upptagna i investeringsplanen återstod nu endast fem. 
Ansökan om statsbidrag för de återstående hade skickats in till Länsarbetsnämnden i 
februari 1973. Projekteringarna skulle vara redovisade senast 30 juni. 
Motion om upprustning av kommunens idrottsanläggningar bifölls. Undroms IF och 
Björkå-Björkådalens IF erhöll vardera 18.000:- för upprustningen. 
Beredskapsarbeten i form av naturvårdande åtgärder och landskapsvård 
genomfördes. 
Kommunalnämndens ordförande begärde en höjning av arvodet för 1973 eftersom 
kommunsammanslagningen medförde så mycket merarbete. Tillstyrktes och hans 
årsarvode blev därmed 4.000:-. 
Besiktning av flottleder genomfördes såsom beredskapsarbete. 
Gamla skolan i Grillom såldes till Saga Åslund för 12.200:-. 
Ks ansökte om att, som reservarbeten med igångsättning hösten 1973, få utföra VA 
företagen Sunnersta – Arlum - Offer samt Para – Sångal med högsta möjliga 
statsbidrag. Ks beslutade att riva den gamla skolan i Långsjön. 
Ett stort antal ärenden i Ks och Kf berörde VA, både anläggningar, verk och ledningar. 
 
Den första januari 1974 gick Boteå och Ramsele storkommuner upp i Sollefteå 
kommun. 
 
 
Slutord 
I slutet av 60-talet insåg de förtroendevalda i Boteå storkommun att man, trots alla 
protester, ändå skulle tvingas acceptera att bli en del av Sollefteå kommun. 



Samtliga kommunala handlingar från Sånga, Överlännäs och Boteå socknar samlades 
ihop och skickades till Sollefteå kommunarkiv. En del av handlingarna för Styrnäs 
skickades till Kramfors.  
 
Arkiven var endast delvis ordnade och förtecknade. En hel del handlingar har dykt 
upp under senare år.  
 
Vi som har arbetat med att få ordning på arkiven har överraskats av den 
handlingskraft och det engagemang som innehållet i handlingarna vittnar om. De 
förtroendevalda samt de få tjänstemän som arbetade på kommunalkontoret under 
den här tiden fick ta ansvar för stora projekt som till exempel byggande av nytt 
ålderdomshem samt den stora VA-utbyggnaden. 
 
Vi hoppas att ni som bor i socknarna längs den nedre delen av Ångermanälven ska få 
glädje av skriften. En del av er kanske minns när pensionärslägenheterna i Björkå 
byggdes. Någon av er kanske använde badinrättningen och bastun i Offers skola. 
Många av er har säkert åkt med färjan Lökom - Björkå. 
 
 
Kommunarkivet i Sollefteå, vintern 2010. 
 
Carina Alm 
Arkivföreståndare  
 
 
 

 

 

Flygfoto över Gålsjö bruk med herrgården i mitten 



 


