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Datakurs för nybörjare och datorovana 
Lena Ålstig planerar starta en datakurs för nybörjare, eller för dem som 

känner sig otrygga i vardagsanvändandet av datorn. Kursinnehåll: 

baskunskaper som tangentbord, internet, e-post, betala räkningar, skriva 

dokument, bildhantering, … , och annat som kursdeltagarna vill lära sig. 

Lokal: Troligen Ostviksskolan. Minst sex deltagare för att kursen ska bli av. 

Ta gärna med dig en kompis att dela kunskaper och våndor med. Priset på 

kursen är avhängt antalet deltagare. Ju fler, desto billigare! 

Är du intresserad kontakta Lena för anmälan senast 23 mars.  Telefon: 0910 – 

72 70 83 eller 070 – 278 19 65. 

 

Har ni hittat hemsidan? 
http://www.drangsmark.se 

 

Daglediga och andra som vill göra något dagsverke söks 
Förra sommarens succé med kombinationen av feriearbetande ungdomar och 

”daglediga” vuxna vid Ångsågen får en fortsättning. Precis som i fjol så är det 

Catrine Lundström som har huvudansvaret runt verksamheten med kiosk och 

servering. Men för att lätta på bördan så är vi intresserade av fler vuxna som 

kan bidra med något arbetspass. 

Kontaktman för vuxenarbetarna är Kennet Andersson, tfn.  0910 – 72 71 77.  

Ring honom om du är lite intresserad.  
Byaföreningen 

 

Aktiviteter vid Ångsågen 
Måndagskvällarna under juli kan ni boka in för allsång med Hultet & Comp. 

Det blir också en Sågens Dag. Datum är inte fastlagt ännu. 

            
Teater på Folkets Hus 
Söndag den 29 mars kl. 18 spelar pensionärsteatergruppen 

”Ve som tåras” (Vi som törs) upp sin föreställning SKOLAN. Det är 

nio aktörer som under en timme bjuder upp till glada skratt. 

Inträde 50;- 

Välkomna! Byaföreningen 
 

http://www.drangsmark.se/


 
Scrapbooking på Folkets hus den 22 mars 

Ta chansen att prova på scrapbooking på Folkets hus söndag den 22 

mars mellan kl 13 – 17. Byaföreningen i samarbete med Karin från 

KortKarin tar er med till nya världar i bildhantering. 

Scrapbooking är en engelsk term som kan användas när man i stället 

för att bara sätta in foton i album även sätter in en massa andra saker. 

Man klipper, klistrar och sätter in klistermärken, biljetter, dikter osv. 

Direkt översättning av ordet scrapbook är utklippsbok.  Scrapbooking 

innebär alltså att du dekorerar dina fotoalbum. Man monterar foton på 

färgade och mönstrade papper, skriver dokumentation om bilderna och 

lägger kanske med små minnessaker. 

Har ni frågor eller vill anmäla er till denna dag – ring Anneli 

Markström, 0910 – 72 72 17  eller 073 - 533 82 08. 

Inträde 20;- och fikaförsäljning kommer att finnas. 
 
 

Öppet Hus hos Stenvalls Lantbruk AB  
Nya ladugården står färdig och någon vacker lördag i vår blir det öppet hus 

med möjlighet att känna på hur det är att var ko i modernt jordbruk! 

Åtminstone att se hur de har det och samtidigt förundras över deras förmåga 

att ta till sig den nya tekniken. Förutom studiebesök i ladugården blir det 

aktiviteter för hela familjen utomhus. Medarrangör är byaföreningen. Tid 

kommer att annonseras senare. 
 

Låna byaföreningens gasoldrivna Muurikka  
En stor gasoldriven Muurikka finns att låna gratis för byborna. Lånaren får 

givetvis hålla gasol själv eller betala för förbrukad mängd. 

Byaföreningen 
 

Tankar, idéer och åsikter efterlyses 
Det är ju inte så många av våra medlemmar som kommer på årsmötet där vi 

brukar efterlysa tankar, idéer och åsikter. Finns det sådana så hör ändå av er 

till någon i styrelsen. 

Byaföreningens styrelse för 2009 består av: 

Ordf. P-O Wikström tfn 72 73 20, vice ordf. Kjell Andersson 72 71 85, sekr. 

Jeanette Wikström 72 72 44, kassör Lena Ålstig 72 70 83, Anneli Markström 

72 72 17, Ulrika Karlsson 72 70 95, Robert Wiklund 560 27, suppleanter 

Anna Andersson 79 04 64, Elisabeth Wallmark 72 70 04, Ingemar Lundström 

070 – 322 20 25 och Ola Lindberg 72 11 53.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Foto
http://sv.wikipedia.org/wiki/Klisterm%C3%A4rke
http://sv.wikipedia.org/wiki/Biljett
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dikt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fotoalbum
http://sv.wikipedia.org/wiki/Papper


 
Kortkort från årsmötet (punkter med fet stil= mål i byaplanen) 

 Drivmedelsförsäljning – kontakter har tagits med Skelleftebränslen 

och diskussioner förs, men inga konkreta beslut är tagna. Bland annat 

måste ägar- och ansvarsfrågan utredas noga. 

 Återstart av affären – inga intressenter finns i dagsläget, kan vara lite 

beroende av om det kommer att finnas drivmedelsförsäljning eller inte. 

 Cykelbana för ungdomarna – planer finns på att bygga ramper för 

cykel vid ishockeyplanen där ungdomarna kan trickcykla.  

 Företagshotell i Drängsmark – en industrilokal skulle behövas i byn 

för alla företag som finns. Kommunen har en tomt som skulle passa. 

 Tavlan vid före detta Konsum – tavlan är nedplockad och ska blästras 

och grundmålas. Sedan ska Kjell Lundgren måla en liknande tavla som 

satt där tidigare med viktiga detaljer utmärkta. 

 Marknadsföring av Ångsågen – vi ska bli bättre på att marknadsföra 

Ångsågen. Bland annat är det ansökt om permanent skyltning till 

Ångsågen, dock inte ända från E4:an vilket skulle bli väldigt dyrt. 

 P-O informerade om Tre Com Leader, ett projekt där föreningar kan 

söka pengar till olika projekt som ska gynna landsbygden. Ett bidrag 

till den parkering/camping som planeras på andra sidan vägen vid 

Ångsågen kommer att sökas därifrån. 

 Det kommer troligen att hållas en riksomfattande sågkurs i Ångsågen i 

sommar med deltagare från hela landet. 

 Vatten och avlopp i Drängsmark – kommunen ska gräva ledningar från 

Frostkåge till Drängsmark och pengar finns budgeterat för det. Dock är 

inget datum bestämt. Ett vattentorn ska byggas på Stålberget för att 

säkra vattentillgången. Det innebär att vattentäkten och reningsverket i 

Drängsmark försvinner. 

 Bänkar – önskemål finns om fler bänkar runtom i byn för att man ska 

kunna sätta sig och vila eller prata en stund. 

 Gamla bilder – äldre bilder från händelser i byn, helst med bildtext, 

önskas låna för att scannas av och skickas in till Norra Västerbotten för 

publicering under ”Den Gamla bilden” på hemsidan. Sök gärna i era 

gömmor. 

 Utflyktsmål – planer finns på att ordna rundturer under vår/sommar till 

de utflyktsmål som finns beskrivna i häftet ”Natur- och Kulturminnen i 

Drängsmark”. 

 De avgående styrelsemedlemmarna avtackades med ett vinglas med 

Ångsågens logga på. Tack till Ann-Britt Lindmark, Agneta Andersson, 

Hans-Jörgen Pettersson, Jonas Larsson och Jonny Lundqvist. 

Jeanette Wikström 

 

 

 



Byaplanen för Drängsmark 2008 
Byarna i Skellefteå Byautvecklingsråd har var för sig utarbetat en byaplan 

som beskriver nuläge och framtida mål. Målen finns redan nämnda under 

korkort från årsmötet. 
 

Service: skola, fritis, förskola, hemtjänst, hemsändning, bussförbindelse, 

lantbrevbärning, sommarcafé med kiosk, släpvagnsservice. 
 

Föreningar: Drängsmarks Byamän, Drängsmarks Byaförening, 

Folketshusföreningen, Drängsmarks Skytteförening, Drängsmarks IF, 

Fiskevårdsföreningen, Bönhusföreningen. 
 

Samlingslokaler: Folkets Hus, Bönhuset, Schillmarkshuset, Skolan. 
 

”Attraktioner”: Naturreservatet Ostträsket, kartlagda fornminnen, fiske, 

jakt, vatten- och ångsåg, hembygdsområde, idrottsplats med elljusspår, 

levande landsbygd. 
 

Lediga bostäder: Tre bostadslägenheter, en affärslokal. 
 

Företag i Drängsmark: Stenvalls Grävtjänst AB, Lundkvist Eltjänst AB, 

P-O:s Traktor AB, Forslings Schakt AB, TJL Skog & Maskin, Car Master, 

GL:s Alltjänst, Smedskläppen AB, Kjell Forsmarks Byggfirma, Stenvalls 

Lantbruk AB, Markbyggarna i Ske-å AB, Bemagården AB, Kjell 

Gustavssons Lantbruk, Hultet å Comp, Djurhomeopat – Norr, Brunells 

Gård AB, Vallmarksgården AB, Nils-Erik Anderssons Lantbruk, Kjell & 

BoBrännströms AB, Leif Schmidt – Verksamhetsutveckling, 

Organisationskonsult & Skjutskola, Ershags Sadelmakeri, Rikard Rosén 

Maskin, Boomerang Ltd Desirée Nilsson, Ske-å Släpvagnsservice, 

Tällåsgården, DB-Motor. 
 

Befolkning i postnummerområde 934 96:  
Ålder Man   Kvinna  

0   – 18   71   81  

19 – 30   33   35 

31 – 65 150 128 

66 –   39   40 

 

Bakom redaktörens pannben … 
Egentligen vill jag vara positiv och se det goda i tillvaron, men ibland faller 

jag för trycket att förmedla mindre roliga händelser. Nu senast var det 

personal på skolan och fritis som med fog ondgjorde sig över att någon 

ägnat energi åt att bryta av elevers skidor som stod uppställda i skidstället 

och även kastat upp utrustning på taket. Jag vill inte påstå att det är 

ointelligent, men det kan inte vara plogat ända fram! 

Hälsningar n Melker   


