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Syftet med en lokal utvecklingsplan är att tydliggöra och förankra visioner och mål för den egna 
bygdens utveckling, så att man lättare kan kommunicera om och arbeta för gemensamma mål. En 
utvecklingsplan är dessutom en förutsättning för att kunna söka medel från olika instanser för att 
kunna förverkliga idéer och på så sätt uppnå en långsiktig utveckling av Boteåbygden. Utvecklings-
planen är under uppbyggnad och kommer att diskuteras och kompletteras i flera omgångar innan 
den hittar sin färdiga form. Därefter bör den med jämna mellanrum ses över och uppdateras så att 
den förblir ett levande och användbart dokument.

Boteå socken ligger i Västernorrlands län kring Ångermanälven med huvuddelen på dess östra sida. 
Socknen har odlingsbygd vid älven och är i övrigt en kuperad sjörik skogsbygd. 
Länsvägarna 334 samt 335 går genom socknen, på Ångermanälvens nordöstra sida. Sockens syd-
östra och östra del berörs även av Botniabanan. På älvens sydvästra sida går Ådalsbanan genom 
socknen.

Om man jämför åldersstrukturen i Boteå med riket i övrigt så ser man att det i Boteå finns förhål-
landevis få personer i åldrarna 20-39 men många i åldrarna 10-19 och 45+, jämfört med riket i övrigt. 
Detta tyder på att det framför allt är unga vuxna som flyttar från bygden för att studera och arbeta på 
annat håll men att man senare i livet föredrar att återvända. Många barnfamiljer vill gärna låta sina 
barn växa upp i den trygghet det innebär att bo på landet. Dock visar siffrorna på att det inte är lika 
stor andel barnfamiljer med yngre barn i Boteå som i t.ex. Resele och Helgum.



Styrkor: 
• Närhet till järnväg och flygplats (50 minuter till Stockholm).
• 25 minuter till Sollefteå, 30 minuter till Kramfors, en timmes restid till både Ö-vik och Härnösand. 
• Skola, förskola och en av Sollefteås få dagbarnvårdare.
• Affär.
• Ålderdomshem.
• Många aktiva jordbruk med både kött och mjölkproduktion. 
• Många föreningar och små företag som är aktiva och produktiva. 
• Närheten till naturen.
• Skolan har en aktiv fritidsgård.

• Utbyggd bredband, möjlighet att jobba på distans.
• Jakt och fiske.
• Elljusspår i Björksjön och Gålsjö och Kalknäs.
• Fotbollsplan.
• Boulebana på stranden.
• Fin strand i Gålsjö, Björksjön och Undrom.
• Urmakare.
• Garnbutik.
• Frissa.
• Fik sommartid.

Svagheter: 
• Dåligt barnunderlag - risk för skolans bevarande. 
• Dåligt engagemang från Kommunen.
• Inget medborgarkontor.
• Dåligt vägunderhåll.
• Få deltar i det ideella arbetet.
• Undermålig busskommunikation.
• Hög medelålder på invånarna.
• Inga kommunala lekplatser.
• Få inackorderingsmöjligheter.

Möjligheter: 
• Närheten till arbete (pendling med bil, tåg, flyg).
• Utveckla turistnäringen.
• Möjlighet att återställa historiska platser och vandringsleder.
• Utveckla aktivitetsutbud. 
• Samarbete mellan olika föreningar gällande aktiviteter sommar & vinter.
• Engagera bygdens invånare till att delta i ideella aktiviteter såsom städning av stränder, röjning av leder.
• Möjlighet att påverka kommunen att se bygdens potential och hjälpa till med marknadsföring.

Hot: 
• Utflyttning.
• Hus som står tomma då husägare inte vill sälja sina barndomshem.
• Beslutsfattarnas fokus riktar sig till centralorten.
• Hög medelålder.
• Svårt att få lån till småföretag på landsbygden.
• Centralisering.
• En naturlig samlingsplats för 15-20 åringar (motorburen ungdom till exempel).
• Mindre pengar från kommunen som stöd till föreningshus och samlingsplatser.
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1.  Para hembygdsgård. Sommarfik och loppis samt vernissager.
2.  Sånga Pilgrimskyrka. Öppen sommartid. Dagtid. Hälsobrunn i sakristian.
3.  Sånga mo. Gammal militärförläggning. Grillplats.
4.  Fik I Butik. sommarcafé med butik.
5.  Björkå gamla färjeläger. Grillplats och badplats. Fint älvfiske.
6.  Björksjöns folketshus. Elljusspår 2.5 km vintertid.
7.   Björksjöns badplats. Grillplats, Boulebana, lekplats, omklädningsrum och utedass.
8.  Rixdan. Samlingslokal.
9.  Björkå Kontoret. Garnaffär och urmakare. Café.
10. Björkå gravkullar. gravkullar från järnåldern. Fikabord och informationstavlor.
11. Holms gravkullar. Ännu fler gravkullar från järnåldern vackert belägna vid Ångermanälven.



12. Överlännäs kyrka. Öppen sommartid dagtid.
13. Sunnersta folketshus. Samlingslokal.
14. Solberg Inn. B&B på lantgård.
15. Glamping Höga kusten. 
16. Gålsjö bruk Badplats. Vindskydd, grillplats. Värt ett besök. Elljusspår 2.5 km vintertid.
17.  Boteå kyrka. Öppet sommartid dagtid. Bibliotek i församlingshem.
18. Kalknäs skola. Förskola, fritids. fritidsgård fredagskvällar. Hockeyplan och elljusspår vintertid.
19. Nära dej. Affär i Undrom.
20. Stranden i Undrom. Grillplats, lekplats, båtbrygga.
21. Bohedsvallen. Fotbollsplan.

I byn finns tillgång till fiske, vatten-
skidåkning,, motionsspår.............



Vision 2030

Boteå kommer att utvecklas och inflyttningen ökar och de flesta ”ödehusen” är bebodda och reno-
verade. Vi har ett hållbart samhälle och en god omsorg för varandra. Vår affär i Undrom blomstrar, 
skolan och förskolan har många barn, föreningslivet är starkt med många medlemmar och hög del-
aktighet. Undroms IF har startat upp fotbollsmatcherna och det bedrivs aktiviteter på Bohedsvallen. 

Turismen har hittat till de gamla gravhögarna och många söker sig till våra vackra badstränder vid 
våra vackra sjöar, Björksjön och Gålsjön. De kommer att besöka våra butiker och caféer och inspi-
reras av vårt härliga humör. Vårt Vallänge servicehus finns kvar med många boende, både ute och 
inne med fulltalig bemanning inom vård och omsorg. 
Genom god gemenskap kommer vår bygd att attrahera fler att flytta hit och får bo och växa i vårt 
fantastiska Boteå.

Målsättning - 2022

1. Fler inflyttade i byn.
2. Uppmärksamma och fira byn och dess invånare med en fest till förmån till 
    OSS I BÖGGDA!
3. Gemensamma arbetsdagar där alla samlas och hjälps år med åtgärder i hela bygden.
4. Nya friska unga deltagare i Boteparlamentet som senare även medför en föryngring
i alla små föreningar i bygden.
5. Arbeta för att barnunderlaget inte minskar och ett bevarande av byns skola.

Målsättning - 2025

1. Få till en camping/ uppställningsplats där det även kommer att finnas möjlighet till el via elstolpar.
2. Evenemangen på Folkets Hus ska öka med 5 evenemang/år.
3. Öka den lokala matvaruaffärens omsättning och därmed ges tillfälle till expandering och utveckling 
och en köptrogen bygd där alla kan få tillgodose sina önskemål.
4. Vandringsleder längs älven ska vara uppröjda och uppskyltade så att många kan ta del av den vackra 
älvdalen och dess omgivning.
5. Öka turistnäringen i hela bygden, från Undrom till Björkå/ Björksjön.

.   
• Sollefteå 3 mil
• Härnösand 7 mil
• Örnsköldsvik 7 mil

• Tågstation 20 minuter

• Flygplats 20 minuter
• Stockholm/ arlanda 
1 timme och 20 min

• 15 minuter till havet
• 35 minuter till slalombacken
• 1 timme och 20 minuter till 
djurparken.

Smultronställen 
finns överallt.

Avstånd till:



En bra förening kännetecknas av
Aktiv och engagerad styrelse • Kompletterande kompetenser

Bra ekonomi • Positiv till förändring
Bra information/nyhetsbrev • Vision och tydliga mål
Nätverk och samarbete • Engagerad valberedning

• Björkå FVO

• Björkå PRO

• Björkå SHF

• Björkå JSK

• Boteå Byavakt 

• Björkådalens IF

• Boteå båt och bad.

• BoteåFilmstudio

• Boteå FVO

• Boteå Hembygdskomitee´

• Boteå Körverksamhet

• Boteå LRF

• Boteå Skoterklubb

• Högforsåns intresseförening

• Kulturföreningen Botaton

• Boteåparlamentet. (BUG och Biblioteket)

• Sunnersta Folketshusförening

• Sånga Överlännäs Hembygdsförening

• Undroms IF

Föreningar



Lokal Utveckling Sollefteåbygden bedriver ett landsbygdsutvecklingsprojekt genom stöd från Leader Höga Kusten. 
Denna utvecklingsplan är framtagen i samarbete mellan Lokal Utveckling Sollefteåbygden och Boteå utvecklingsgrupp.

Planen kommer att revideras varje år och har du åsikter, frågor eller funderingar så kontakta 
Karin Sellgren, karinsellgren1@gmail.com eller Ulrika Bergman, ika.bergman@gmail.com

I Björkå finns det en riktig pärla. En person med ett yrke som 
tyvärr är på reträtt inom vår och många andra kommuner.
Dagbarnvårdare, Ylva Styrman har jobbar som ”dagmamma” i 
över 20 år och har aldrig haft en tanke på att sluta. Inom kom-
munen ska det finnas ett val om man vill ha sitt barn på förskola 
eller hos en dagbarnvårdare. Ylva har kö till sig, och det har hon 
alltid haft. I vår by kommer vi verkligen att kämpa för att det så 
ska förbli. Barn mellan 1–6 år är placerade här. Prioriteten på 
aktiviteterna är att barnen är ute. I ur och skur leks det på går-
den och i omgivningarna där skogar och spänning väntar. Små 
utflykter gör ofta, både till stan och till närliggande Rixdan, där 
det finns gungor och rutschkana. Bäst på dessa äventyr är nog 
den medhavda fikakorgen och allt vad den kan innehålla.

Åkeri
Buss/Taxi

Markarbete
Maskinrep.
Bilverkstad

Jordbruk
kött/mjölk
Skogsbruk

Såg
Grönsaksodling

Håvård 
Kroppsvård
Nagelvård

Konst
Litteratur

Artist/Nöjen
Fotografering

Keramik

Camping 
Boende 

Café
Catering

Daglivaruhandel
Garn

Urmakare
Bössmakeri

Fastighetsbolag
Rivning
Snickeri

Elektriker
Fastighetsförvaltare och 

uthyrning
Teknisk Konsult-

verksamhet

I Boteå finns drygt 100 företag inom dessa branscher.


