FLER NYA BOENDE I EDEFORS!
Av Thorbjörn Enberg, Harads

En solig marsdag träffade jag det SchweiskÖsterrikiska paret Frank (46 år) och Sabina
(39 år) i hemmet i Bovallen där de bor
sedan hösten 2017. Frank heter Allenspach i
efternamn och Sabina Bernegger.
Sabina kommer från Micheldorf i Österrike
och Frank från byn Bauma i Schweiz där
han bodde i eget hus. De träffades för några
år sedan på en slädhundstävling.
Sabina och Frank

Så föddes idén att söka sig till norra Sverige för att få så mycket vinter som
möjligt för hundintresset. På Hemnet hittade de det lilla hemmanet i Bovallen,
f.d Rune Lundkvist, som de köpte och som passar perfekt i deras nya livsinriktning. Redan utomhus kan man se en stor hundgård, flera husvagnar,
nytimrat förråd, bilar, maskiner, etc. Samt en bred välpistad vinterväg både ned
till älven och upp mot skogen.
På min fråga om varför de hamnade här hade jag fått svar redan i ingressen men
de poängterar att här kan de göra vad de vill med hundarna och vintersäsongen
är såå lång!
Sabina jobbar i Boden som personlig assistent men i Österrike jobbade hon med
bokföring och skatteredovisning i ett privat företag. Frank har ett förflutet som
elektriker samt ljud- och ljustekniker. Han har här fullt upp med byggnationer
och att sköta om de 19 hundarna där halva antalet är av rasen Siberian Husky
och den andra hälften Samojeder. Fyra hundar bor av olika skäl inne i huset.
När jag frågar om andra hobbies blir svaret ”vi lever våra hobbies”. Den största
skillnaden med att leva här och i Österrike eller Schweiz är utrymmet, friheten
och lugnet. Det är mycket stressigare där nere och när de försöker köra hundspann måste de ofta passera över vägar vilket är svårt och farligt.
Jag frågar om vad som är lättast/svårast med att leva här. Svaret kommer, att
lättast är att här kan man leva och få kontakt med människor och att alla är vänliga och välkomnande. ”Här kan man arbeta och leva, istället för att leva bara för
att arbeta”, säger Frank.
Sabina tycker språket är ganska lätt och hon läser redan svenska och talar en hel

del men har litet svårare att skriva, även om grammatiken är liknande för
svenska och tyska. Det var dock ganska svårt för båda att få personnummer i
Sverige.
Hälsovården och djurhälsovården är annorlunda i Österrike. Där finns doktor och
veterinär även på de minsta orterna.
I Schweiz berättar de att man som boende
tecknar en hälsoförsäkring som täcker läkarbesökskostnaderna men om man haft behov
att träffa doktor under året tillkommer en årlig
avgift.
Jag frågar till sist om önskemål om förändringar. Då kommer svaret snabbt;
”Postnord” Detta därför att deras adress i Bovallen, ca 5 km söder om Harads,
ändå styr alla inkommande paket till Boden. De måste därför åka till Boden och
får inte styra om adressen till Harads. Postnord bestämmer!!
____________________♥_____________________

AFFÄRBEGÅVNING
Av Bernt Rutström, Bodträskfors
(som fått den berättad för sig.)

En man från stan åker ut till landet på några dagars
semester. Där köper han en tjur av en bonde för
1000 kronor. Han ska hämta tjuren dagen därpå.
När mannen kommer för att hämta sin tjur, ser han
att den dött under natten.
Då han kräver pengarna tillbaka menar bonden att
han redan spenderat dessa.
Till bondens stora förvåning beslutar köparen sig för att ta med sig den döda
tjuren hem till stan.
En månad senare träffas de igen och bonden kan inte hålla sig utan frågar vad
mannen gjort med den döda tjuren.
– Jo, jag startade ett lotteri med tjuren som högsta vinst och sålde 500 lotter för
20 kronor per styck och tjänade så 8 980 kronor!
– Men tjuren var ju död! Är det ingen som klagat? undrade bonden förvånat!
– Jovisst, men bara vinnaren. Och han fick sina 20 kronor tillbaka!

