SAMHÄLLSORIENTERING.
Av Bernt Rutström, Bodträskfors
Somliga av dem vi möter
har en önskan att få höra
något om trakten här omkring
och vad man här kan tänkas göra.

Och båda sidorna har sina vägar
uppför och nedför strömmen;
den södra dock belagd med grus,
– den norra, är rena drömmen!

Därför har jag klurat ut en
någotsånär behjälplig mall
som kan tillgripas i de
flesta av ovan relaterade fall.

Den södra sidan vid sin fors
både såg, kvarn och elverk haft
och samtliga av dessa industrier
har drivits med vattenkraft.

Vi bor liksom i en svacka
och i svackan rinner det en å
som så småningom utmynnar
vid den stora staden Luleå.

Det norra området fick tidigt
en något mer borglig vandel
genom sitt nöjesliv, sin kommunala förvaltning och handel.

På ömse sidor om denna å
ligger det, i all sköns ro,
tvenne byar som förenats med
en nu halvsekel-gammal bro.

Många är vi som på andra sidan
har syskon, släkt och vänner
och ännu fler som åtminstone
har någon som man känner.

Och den mindre byn ligger lågt
invid strömmens södra kant
medan den större syns klättra
uppefter dess norra brant.

Och trots det breda vattnet
som skiljer norr och söder åt
har tiden gett oss den insikten
att vi alla ”sitter i samma båt”!

Med en bläckfiskliknande ö
i mitten är det förstås givet
att den införlivats som en
gemensam del i friluftslivet.

Till kusten har vi inte mer
än ungefär nio svenska mil
och dit tar vi oss ganska lätt
kollektivt eller med egen bil.

Medborgarna i den mindre
får morgonsol, kan jag berätta,
– de hemmahörande mitt emot
lever i eftermiddagssolens hetta.

Blott en sak i sammanhanget
gör skribenten lite besviken,
och det är envägstransporten
av resurserna till Bottenviken.
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Tänk bara på denna ofantliga
mängd av vatten-energi
som dag och natt, så snopet,
glider våra långa näsor förbi!

Visst låter det väl ändå
spännande och intressant?
– Med du, kyrkoherdetjänsten
är nu inte längre vakant!

Ja, hur mycket får inte vi som
bor här leverera och försaka
i förhållande till det som vi
nu händelsevis kan ta tillbaka!

Är du trots allt angelägen?
Ta då genast och starta!
Säkert finner du vägen hit
med hjälp av medföljande karta!
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