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Sommarens arrangemang vid  

Ångsågen i Drängsmark 
 

Söndag 1/7 kl. 19.00 Sommarteater Kvarnspelet 
  Se kommande annons i Norra Västerbotten 

Måndag 9/7 kl. 20.00 Allsångskväll med Hultet & comp 

 

Måndag 16/7 kl. 20.00 Allsångskväll med Hultet & comp 

 

Måndag 23/7 kl. 20.00 Allsångskväll med Hultet & comp 

(Vid succé eventuellt fler gånger.) 

Lördag 4/8  Sågens dag 
  Se kommande annons i Norra Västerbotten 

 

Söndag 12/8 Sommarcaféet stängs för säsongen 

 

V Ä L K O M N A 
Det är alltid bättre med mångfald än enfald, så ju fler besökare desto 

bättre! 

 

Visste ni att:  En PET-flaska bryts ned av naturen på 450 år 

                                 En cigarettfimps nedbrytningstid är tre år 

 En aluminiumburk bryts ned under 300 år 

 Plast bryts ned under 400 år 

 Glas tar naturen över en miljon år att bryta ned. 

Tack för att ni hjälper till att hålla snyggt i vår unika miljö! 



 

Välkommen till Cafe och Matserveringen 

på Ångsågsområdet i Drängsmark 
 

 

Vi serverar: Hamburgare 
  Kebab 
  Fyllda Baguetter 
  Sallader 
  Kaffe och kaffebröd 
 
Vi säljer även fullt sortiment av  GB Glace 
och ett sortiment av godis. 
 
Vi har öppet 25 juni till och med 12 augusti 
 
 

Öppettider 
 

Måndag –fredag  11.00 – 18.00 
Lördag – söndag  12.00 – 18.00 
 

Varmt välkommen 
önskar  

Niklas och Irene med personal 
   
Vid evenemang och vid behov längre öppettider! 

 

 



        Kortisar 

 

 Vi har planer på att öppna en BOULE-bana i anslutning till 

Schillmarkshuset inom kort. 

 

 Har ni frågor och funderingar eller vill boka en guidad 

visning av Ångsågen – ring P-O Wikström  070-521 25 23 

 

 TACK alla bybor för järnskrotet! Det gav ett välkommet 

bidrag till byaföreningens kassa. 

 

 Nils Shillmark föddes i Drängsmark den 26/6 1745 och 

dog den 7/2 1804 i Lovisa i Finland. Han skickades till 

Stockholm på skola till porträttmålare och 1773 flyttade 

han förgott till Finland och blev en omtyckt och driven 

porträttmålare, men målade också framgångsrikt 

stilleben.  Även om han var mångsidig och produktiv var 

det svårt att försörja en familj genom sin konstnärliga 

ådra. Därför hände det att han drygade ut inkomsterna 

med mer yrkesinriktad målning. Bland annat lär han ha 

dekorerat en likvagn och målat en tullbåt.  

           Ett besök i Schillmarksmuséet rekommenderas. 
 

 
 

Drängsmark IF 

 

     Stöd Drängsmarks idrottsförening genom att bli medlem. 

     Medlemskort kan köpas hos bland annat Kennet Karlsson,  

     tfn 0910 – 72 70 20, DIF:s kansli tfn 0910 – 72 73 91. 

     Höstens första hemmamatch är den 28 juli kl. 17.00.  

DIF - Mjövallens BK  

                                                                              Välkomna! 

 

 

 



 

Missåmmre 
 

- Men seij at! Nö dans dem kreingom stanga ater-dämdern. 

Vå he nö ska va bra för, a samma sak jer he vårenda ar. 

A vå lönch`e, da höstn snart jer jeer – mörkre, tjelan, nolaveinn 

som snaijgg . 

Men nö ska ve väl eint vara såm ve voor ståfft nedi skoskafta. 

Naa faijen ska ve vara, över den leille stann oppa vår vandring jera 

Jola som ve kånna sätt´as oppa sparkarn a wiil, a eint frus ihel. 

 

- Blommkransarn kreingåm skallåm ha dem – demdern. Kan man 

fatta vå just he ska tjern deill? He räck väl om man vik opp arlappa 

oppa veintermössa, den leille stann man eint behöv dem. He jer 

förrestn eint bra da he blaas eini ara, man få bara arstöngen. 

 

Je ha väl hårt om n´flangenPäll – såm gjeck ber´skalle jamt, såmmar 

som veinter. Han håll a frus bårt både ara a he han haadd der´mela. 

A sen dess set eint skinne fast oppa ara hansch – he bara flagen a  

fall nea axlern. A han sejj ut som han haadd vöre ut i värsta 

snjöo´vere. 

 

- Men sjönnern´je å kåxen – oppa dämdern! 

Nö sjoong dem om taskern å djera se deill a bera se at. Men våffer 

ska dem tokes a spela dragspel haile tiin? He val jö se golvkallt. A set 

mitti drage kan man ju raint val sjuk, fa flunsa a lungen fram i skon – 

a val leiggendes ända deillers fraista kåmm, a bassiluskern frus ihel. 

 

- A seij at, oppa dämdern – nö fara dem fashkes… ve vårann – a 

pusses, haall i hann! A sen kalv dem baki brannbersrise. 

- Jåhå! I ha ju sakt´e – vå var´e just i saa?! He jer ju se he jeer! He 

kånnd man väl ha vetta.... men no verk dem hava brano rolit – 

dämdern. 

 
P-G Persson och P-O Wikström 

 


