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Pörtom nytt är ett
elektroniskt nyhetsbrev som utkommer ca
3 gånger per år.

Ensam i sitt slag
Alexander Österberg är
något av ett undantag,
han satsar på mjölkproduktion i en tid då de
flesta lägger ner.

Visste du att:
- folkhälsans motions-

kampanj pågår för fullt
och du kan delta fram till
30 april. Blankett kan fås
från Handlin.

Nästa Pörtom Nytt
utkommer i maj.

- I Pörtom finns det endast en annan producent
kvar berättar Alexander.
Trots sin unga ålder har
Alexander redan drivit
gården tillsammans med
sin far i fyra år.
- Så jag börjar bli lite
varm i kläderna skämtar
han.
För tillfället har han ca
70 mjölkkor på sin gård.
Därtill finns det även
kvigor, tjurar och kalvar.
Av de fyra syskonen har
det alltid varit klart att

det var Alexander som
skulle ta över gården så
småningom. Storebror
Marcus var också lite intresserad till en början
men han fastnade sedan
för grävmaskiner.

dagar under sommarhalvåret. Jag säger åt Samira i
mitten av maj att vi ses i
oktober säger han skämtsamt.

Alexander har haft turen
att hitta en sambo som är
förstående. Samira har
nämligen också studerat
till agrolog i Ilmajoki precis som Alexander.

man aldrig är riktigt ledig
konstaterar Alexander.

Det bästa med att vara sin
egen chef är ändå att man
- Alla syskon ställer upp har frihet att bestämma
enligt möjlighet och hjäl- över vad man gör. Det är
per till när det behövs och även en utmaning att få
det är jag förstås tacksam allt att snurra.
för säger Alexander.
Men det gör ju också att

Namn: Alexander Österberg
Ålder:

25 år

Bor i:

Norra Pörtom

- Det hjälper att man har
Familj:
samma intressen eftersom det blir väldigt långa

Sambon Samira
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Trivselcafé
Sedan oktober 2013 håller Linda
Söderback i trådarna för Folkhälsans Trivselcafé, hon övertog ledarskapet efter Märta och Sven Backlund. Trivselcafét är en träff för daglediga där det ordnas program och
man får umgås med varandra. Träffen ordnas en gång i månaden i Aktia banks klubblokal och tidpunkten
meddelas med lappar som sätts upp i
byn.
Tillställningen börjar med någon typ
av föreläsning, t.ex. har de fått info
om bankärenden och matvanor. Efteråt hålls en kaffepaus där man mot

Renovering av WC

en liten avgift bjuds på kaffe och bulla. På träffen sjunger man också allsånger och Linda brukar också bli
tillfrågad om hon kan sjunga några
sånger själv.
Träffarna har varit välbesökta, runt
30 personer brukar delta. Detta visar ju på att det finns behov för dessa träffar. Linda tycker det är roligt
att leda träffarna och anser att det
ger mycket att få umgås med personer i olika åldrar. En träff som hon
bra kommer ihåg var när Pörtom
dagis var och lussade för dem.

Linda hoppas på att intresset för
trivselcafét ska fortsätta så att hon
fortsättningsvis ska få umgås med
pensionärerna.
Pia Sand

före- och efterbilder
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Födda

Susanna och Johan Nordlund fick en pojke den
22 december 2013. Edwin Nordlund var 51,5 cm
lång och vägde 3815 gram vid födseln.

Lisette Lassfolk och Simon Nissén fick dottern
Idun Alice Nissén den 17 augusti 2013. Hon var
49 cm lång och vägde 3200 gram när hon
föddes.

På gång i byn
Loppis
I februari ordnas loppis i lokalen.
Mellan 15 och 21 februari kan du
passa på och fynda. Öppethållningstiderna är lö-sö kl 12-16, måfre kl 18-20.
Om du vill boka ett bord kan du
kontakta Sandra på tfn
050 37390 55 eller på sandra.sved@gmail.com

Sagostund

Parklopp

Välkommen med ditt barn eller
barnbarn på sagostund till biblioteket torsdag 13 februari kl 18.30 för
att lyssna på nya och gamla, kända
eller mindre kända sagor. Sagostunden pågår ca 30 minuter. Vi
bjuder på saft och kex.

Årets parklopp skidas 19 februari
bara vädrets makter är av samma
åsikt. Tävlingen börjar kl 18 och
det finns klasser från 8 år.

Nya öppethållningstider
Det nya året innebär en del förändringar i öppethållningstider
runt om i byn
Biblioteket
Bibliotekets nya tider är:
Måndag 15-20
Onsdag 10-15
Torsdag 12-17

Aktia

Hälsostation

Aktia har öppet två dagar i veckan.
Måndagar 9.30-15

Från och med årsskiftet är det
tidsbeställning som gäller på hälsostationen. Du kan beställa tid
måndag, onsdag, torsdag och fredag kl 8-9 på tfn 040-6746073

Torsdagar 9.30-17.
Man kan kontakta banken på
tfn 010-247 5270 även övriga
dagar.
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Byafrågan
Har du någon gång funderat på om
piparsidon, elgmossan, södra byn
eller Laplom är bästa byadelen ? I
såfall behöver du inte fundera
länge till. I vår arrangerar
nämligen Pörtom uf en byakamp.
Lördagen den 5 april kommer lag
från olika byadelar att tävla mot
varandra. Pia Sand som är ordförande i föreningen berättar mera.

garna vara under 30 och en över
50. Men det viktigaste är att alla i
laget måste nån gång ha bott i Pörtom så någon som endast varit på
”frias” räknas inte.
- Vi hoppas att många lag anmäler

sig för vi har väldigt bra priser berättar Pia. Och alla som inte tävlar
ska ju absolut komma och heja på
de tävlande.
Det vinnande laget får ett köpkort
på 100 € per person, andra plats
ger 50 euros köpkort och de som
kommer trea får 20 euros köpkort.
Så passa på och samla ihop ett lag
från din bydel och tävla om titeln
bäst i byn och de fina priserna. Anmälningar tar Pia Sand emot på
tfn 040-5001844 eller på e-post
marengsviss@hotmail.com senast
23 mars.

- Vi ville arrangera något som
skulle aktivera hela byn och där
både ung som gammal skulle kunna mötas säger Pia.
Ett lag består av tre personer och
det ska finnas både män och kvinnor i laget. Därtill ska en av delta-

Pörtom från förr

Teckningar gjorda av Oiva Kallio sommaren 1900.

Julkalender
Under december månad kunde
man delta i en julkalender som
anordnades av Uf. Varje dag fanns
en fråga uppsatt på anslagstavlan
och en ny lucka i ett fönster. Mellan de som deltog i kalender drogs
det lott och vinnare blev Gunilla
Bergfors och Leif Ek.
Här följer de rätta svaren:
1-Ankomst, 2-Sverige, 3-Asien,
4-Saffranskrokus, 5-1966, 6-1300,

7-Saltade, torkade revbenspjäll och
rotmos, 8-Mexico, 9-Tyskland,
10-Slask, 11-Grönland,
12-Tiernapojat, 13-Syracusa,
14-Vindruvor, 15-Orion,
16-Tjugondag knut, 17-Mysteriet
på greveholm, 18-Råsaftcentrifug,
19-Kyndelmässodagen, 20-Male
Kalikimaka, 21-40 miljoner,
22-Mistel, 23-Kwanzaa, 24-Åbo
En lucka i julkalendern
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Pulled pork
Ett enkelt sätt att få griskött att bli
underbart saftigt och mört.
1-1,5 kg griskött. Kassler eller grisnacke.
salt
peppar
paprikapulver
2 gula lökar
0,5 -1 vitlök
1 flaska bbq-sås á ca 250ml (HPoriginal)

Värm ugnen till 125 grader. Gnid
in kryddorna i köttet och lägg köttbiten i en ugnssäker form (med
lock). Hacka lökarna och lägg runt
omkring köttet i formen. Häll
över bbq-såsen så den täcker
köttet och lökarna. Lägg på locket och lägg in i nedre delen av
ugnen. Låt sedan stå i 4-5 timmar tills köttet är riktigt mört.
Lyft köttbiten ur formen och dra
sönder köttet med en gaffel. Är
det riktigt mört faller det nästan
sönder av sig själv. Lägg sedan
köttet i en form och rör ner valfri mängd av såsen som är kvar i
ugnsformen. Klart att serveras

med t.ex. potatismos eller som hamburgare.

På gång i byn
Dans i mars

Besök i Kina

Tennis

Tommys bjuder upp till dans i
lokalen lördag 29 mars. Dansen
börjar kl. 21 och avslutas kl 2

Martorna bjuder in till en kväll
med Ann-Christine Källroos på
lokalen onsdag 12 februari kl 19.30
Ann-Christine kommer att berätta
om sin spännande resa till Kina.

Är du eller ditt barn intresserad av
att spela tennis? Ta i såfall kontakt med Bosse Sirén på
tfn 040-2287940 eller
bossesiren@gmail.com så berättar
han mera. I april månad kommer
tennisföreningen Träff tillsammans med tennisförbundet att
ordna en dag då man får testa på
streettennis. Närmare info
kommer senare.

Påskdans
På påskdagen dansas det till San
Marino & Linda i lokalen. Dans
mellan kl. 21 och 2.

Om du vill börja få Pörtom
Nytt som
e-post ska du anmäla dig till
portomnytt@gmail.com.
Finns det något som du sku
lle vilja läsa om
i Pörtom nytt?
Tips och idéer på ämnen och
tem
mer än gärna emot.

an tas

Nyheter på bibliotekshyllan
Syster Lycklig : lite av varje av
Johanna Beijer & Tina Groth

Tango för vilsna själar av Lucy
Dillon

Inspiration, recept, pyssel & högtider.

Att dansa är som att dricka champagne utan att
få baksmälla,
har Lucy Dillon
sagt. Och i Tango för vilsna
själar tar hon
med läsaren på
kvällskurs i sällskapsdans.

Boken för dig som söker inspiration.
Det här är en bok för dig som gillar
att laga mat, baka, pynta och pyssla.
Här blandar vi stilar, vi mixar och
matchar i färg och form. Vi berättar
om fest och firande och ger både tips
och lite bakgrund till vad vi firar
samt varför och hur.
Här finns inspirerande
bilder på dukade bord,
mat och bakverk eller ute i
det gröna. I
Syster Lycklig
försöker vi
inte krångla
till det, använd det du har hemma
eller det du kan hitta i naturen och
trädgården.
Duka inne, ute, till fest, vardag,
knytkalas.
Baka den fantastiska tårtan eller
laga bärpaj på grillens eftervärme.
Johanna och Tina den ena en erfaren
stylist inom inredning, den andra
med egen inredningsbutik i Stockholm tar dig med till vackra inomhusmiljöer, charmiga trädgårdar och
fina smultronställen som de inspireras av. Var för sig har de båda lång
och bred erfarenhet inom inredning,
erfarenheter och idéer som de gärna
delar med sig av: enkla tips, trix och
recept som leder till makalös stor
förändring i livet. Att se möjligheter
det mesta, stort som smått, är Johannas och Tinas styrka och idé.
Syster Lycklig - lite av varje spretigt
kanske många tycker. Du kanske
tycker att detta är något du sett förr,
men här har vi valt att ha lite av
varje men i samma bok.

När den före
detta proffsdansaren Angelica återvänder till Longhampton för att städa ur sin mammas hus, bestämmer
hon sig för att starta en danskurs på
orten. Dit kommer Katie och Ross
som försöker rädda sitt äktenskap,
där de inte längre vet vem som för
vem. Lauren som drömmer om ett
sagobröllop och den perfekta brudvalsen medan hennes blivande make
Chris mest vill ha det hela
överstökat. Och så Laurens föräldrar. De vill ju inte göra bort sig på
festen, men mamma Bridget bär på
en gnagande hemlighet som skulle
kunna vända uppochned på deras
lyckliga liv tillsammans.
Under Angelicas ledning lär sig paren steg för steg mer om sig själva
och det som är viktigt i livet, och i
tangons och salsans virvlar inser de
att man aldrig kan dölja något för
sin danspartner?

Isvittring av Solveig Vidarsdotter
Skoterparadiset Gäddede i norra
Jämtlands fjällvärld drabbas av en
ofattbar tragedi när vaktmästaren
på ett elevhem hittar en tioårig pojke
hängd från en takbjälke.
Det som först bedöms vara självmord
visar sig snart vara resultatet av en
hänsynslös gärningsmans vrede.
Händelsen skakar om innevånarna

och inte minst den fältstab som länskriminalen upprättar för att utreda
mordet.
Närpoliserna Ingrid Kvarnberg och
Erland Skogmo kastas in i en utredning där deras lokalkännedom inte
alltid uppskattas till fullo av kollegorna från Östersund.
Misstankarna riktas åt flera håll och
stämningen hårdnar - i synnerhet på
elevhemmet där bröderna Varra håller
Thomas bästis Myran och de andra
barnen i skräck.
När mordutredningen inte ser ut att
kunna komma vidare försvinner en
person spårlöst och under tiden polisen
och byborna letar står det klart för Ingrid att fler människor svävar i fara.
Isvittring är Solveig Vidarsdotter debut. Det är en välskriven psykologisk
spänningsroman om brott och dess
bakomliggande
drivkrafter. Författaren gestaltar
insiktsfullt människorna i den lilla
byn Gäddede och
mejslar sakta fram
den underliggande
problematik som
kulminerar i våld
och död.
Solveig Vidarsdotter föddes 1971 på en
fjällgård i Frostviken i norra Jämtland
där föräldrarna drev getgård. Skoltiden
tillbringade hon delvis på det internat i
den lilla orten Gäddede där handlingen
i debutkriminalromanen Isvittring
(2013) är förlagd. Idag bor hon i Skövde, arbetar sedan ett flertal år som
sångpedagog inom kommunala musikskolan och ägnar fritiden åt jakt och
fiske.

Gun-Lis Nyman

