
Stugan vid Knäsjötjärn 

Året var 1994 

För första gången någonsin körs skoterbacktävling i slalombacken i Sollefteå. Arrangörer 
är Södra sektionen i Sollefteå Skoterklubb, Sollefteå Alpina Klubb och Sollefteå 
Motorklubb. 
Tävlingsformen är parallellslalom med start nere vid Dalstationen där två skotrar i var sin 
bana skall ta sig upp till målet i branten nedanför Hallsta Hotellet. 

Tävlingen genomförs utan problem och de tävlande skoteråkarna är mycket nöjda. Ca 
1000 personer är publik i backen och bland publiken finns en av våra medlemmar, hans 
namn är Börje Mähler. 

Börje kallar till sig mig (Göran Granholm) och skoterklubbens ordförande Lars Erik 
Westerlund. Han berättar då för oss att han ger bort 50.000 kronor till Södra sektionen. 
Vi trodde först inte att det var sant, men det var det. 
För dessa pengar skulle vi anskaffa en timmerstuga eller lada som skulle vara lämplig att 
placera någonstans i närheten av Knäsjön. Detta eftersom Börje ofta vistats hos sin 
mormor och morfar, Margareta och August Karlsson i Norrknäsjön. 

Stugan skulle bli en samlingsplats för skoteråkare. Vid styrelsemötet den 15 november 
1994 där Börje Mähler även är närvarande, upprättas statuterna för hur pengarna ska 
användas och det beslutas att Göran Granholm blir ansvarig för projektet. Lämpliga lador 
eller timmerbyggnader är svåra att få tag på, men en timringskurs i mars månad 1995 i 
Junsele löste problemet. 
Nu återstod bara att hitta en bra plats för stugan. Söndagen den 30 april 1995 kör vi 
med våra skotrar runt i området kring Knäsjön för att se på olika alternativ och hittar till 
slut en plats vid Knäsjötjärn. Vi är: Lennart Holmlund, Peter Söderkvist, Göran och 
Jörgen Granholm. 

Från en timmeravverkning i Junsele inköps råfura som sedermera sågas med Solosåg på 
platsen där stugan skall tillverkas och med många flitiga händer blir stugan snart färdig. 
Stugan transporteras med Lasse Erikssons kranbil till Sollefteå för tillfällig uppställning. 
Torsdagskvällen den 31 augusti 1995 besöker vi Knäsjötjärn för att ta beslut om platsen 
för stugan. Vid öppen eld och nykokat kaffe beslutar vi: Lennart Holmlund, Anders 
Hansson, Tage Andersson, Göran och Jörgen Granholm, att här ska stugan placeras. 

Nu blir det bråttom att kontakta markägaren Graninge och med anledning av närheten 
till stranden måste vi kontakta Länsstyrelsen och Naturvårdsverket samt att söka 
bygglov från Sollefteå Kommun. Efterhand är alla tillstånd klara och stugan plockas ner 
stock för stock för att transporteras till byggplatsen. 
Lördagen den 28 oktober kommer det första lasset och på söndagen den 29 kommer det 
andra virkeslasset på plats. 

Nu går det undan. Timringen är klar, taket på och golvåsarna på plats. Mörkret faller och 
efter en lång dag vänder vi hemåt. Vi är då: Birger Frisendahl, Anders Sjöberg, Ulf 
Sawander, Peter Söderkvist, Lennart Holmlund, Anders Hansson, Göran och Jörgen 
Granholm. 

Stugan kompletteras efterhand och vi kan förrätta invigning söndagen den 18 februari 
1996. På invigningsdagen besöktes stugan av ca 100 personer. Börje Mähler är med som 
huvudperson. Hans önskemål om en samlingsplats för skoteråkare har gått i uppfyllelse. 



Det är många skoteråkare som besöker stugan, om det vittnar fullskrivna gästböcker. 
Sollefteå Skoterklubb upplöstes enligt årsmöte 1999-03-22 och en nybildad klubb: 
Nipstadens Skoterklubb övertar ägandet av stugan. 

För stugan ansvarar idag: Lennart Holmlund och Göran Granholm, medlemmar i 
Nipstadens Skoterklubb. 

Börje Mähler, född den 5 augusti 1936, avled 67 år gammal den 10 december 2003. 

Skrivet av Göran Granholm, Sollefteå 


