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Årsmöte 

Välkomna till Byaföreningens årsmöte på Folkets Hus. 

Torsdag den 18 februari 2010 klockan 19.00. 

Vi bjuder på fika. 

                                                                            Styrelsen 
 

 

Macken i Drängsmark blev utan tvekan en succé 
Fram till slutet av januari har det tankats ca 80 m³ bensin och diesel. Det är långt över 

vad vi förväntat oss. Av allt att döma var macken nödvändig och det känns ganska 

skönt efter allt slit för att få den på plats. 

Vi i bränslekommittén har börjat förbereda en flyttning av anläggningen till de 

avstånd som de nya föreskrifterna kräver för att erhålla ett nytt tillstånd 2011 då det 

gamla tar slut. 

Bränslekommittén 

 

Skoterled till macken 
Byns ålderman Lars Marklund har i samråd med förskolan Drängen, kommunen och 

Gunnar Marklund åstadkommit en skoterled som leder raka spåret till macken och ny 

energi för skoteråkarna. 

 

En del skoteråkare har missat leden 
Tyvärr är det inte alla skoteråkare som följer reglerna. Det 

gryr ett missnöje bland lantbrukare och skogsägare då det 

förekommer körning på åkermark och i planteringar som 

inte är upplåtna för skoterleder. I förlängningen kan det 

innebära att leder som finns idag löper risk att inte få 

användas i framtiden. 

FÖRÄLDRAR, prata med era ungdomar om detta 

problem. 

P-O 

 

Sladd för skoterleder finns vid DIF:s omklädningsrum 
Kontakta Kenneth Andersson, 72 71 77, för sladdinstruktion.  



Rabatt på bensin och diesel 
Med skelleftebränslekortet får kunderna 25 öres rabatt per liter bränsle, både bensin 

och diesel, på det pris som står på pumpen. Rabatten dras av på fakturan. 

P-O 
 

Beställ Skelleftebränslens tankkort 
http://www.skelleftebranslen.se/bestall/kortbestallning/ 

är raka spåret till beställningsformuläret på nätet. Vill ni fylla i ett pappersformulär så 

finns de att hämta hos P-O:s traktor AB. Med skelleftebränslenkortet betalar man 

med en faktura som kommer varje månad. Diesel och 95 oktanig bensin kommer att 

finnas i pumpen i Drängsmark. Visa-, Cirrus- och MasterCard fungerar också i 

kortautomaten. 

 

Vindskydd till Vitberget 
På toppen av Vitberget kommer det att byggas ett vindskydd under vårvintern. 

Byggherre är Sören Lundmark. En skoterled tar er raka vägen till det fina 

utflyktsmålet. Det är också lovligt att åka skidor dit.  

 

Julgransplundring med barnteater 
Vid den traditionella julgransplundringen på Folkan hade byaföreningen ordnat med 

barnteater. Gubben Pettson och katten Findus spelades av Monika Oskarsson och 

Beatrice Östman. Båda elever på estetiska programmet. Ett roande och värdigt slut på 

julfirandet. 

 

Folkets Husföreningen informerar 
Vi har sedan första november varit igång med bergvärmesystemet. Något som känns 

extra skönt en kall vinter som denna. 

Tack till er som genom att skänka ett bidrag hjälpt oss med ekonomin. 

Vi vill påminna om att Folkets Hus är till för alla. Hyr för barnkalas, fest, möten m.m. 

Priser finns på vår hemsida. 

 Den 8:e maj planerar vi att genomföra en ”Cykelfest”, mer information kommer i din 

brevlåda. Boka den helgen redan nu för vårens mest spännande tillställning. 

Folkets Hus hemsida är: www.freewebs.com/folkan/ 

Anders Eriksson 

 

Göte Lundberg är nattens riddare 
När vi sover vår skönhetssömn är Göte Lundberg ute på sin femton mil långa 

nattkörning. Så lång är rundan som Göte kör för att dela ut tidningar till oss bokstavs- 

och nyhetstörstiga. I 34 år har han varit igång. Det som började med ett tre veckors 

vikariat. Bilarna har rullat cirka 132 000 mil för ändamålet. Ganska precis 33 varv 

runt jorden. Snacka om en berest man!  

Klockan 00.30 ringer väckaren och före klockan ett är han på Norran för att hämta 

dagens tidningar. Snö och blåst tillhör definitivt inte hans favoritväder. Ett flertal 

fastkörningar som alltid ställer till problem är dåliga minnen. Däremot tycker han att 

tidiga morgnar på vår och sommar är riktiga höjdare.

http://www.skelleftebranslen.se/bestall/kortbestallning/
http://www.freewebs.com/folkan/


 
Framtiden i siffror 
Skolor i vår omgivning läggs ner eller hotas av nerläggning. Antalet barn och 

elever räcker inte till. Så här ser det ut för Drängsmarkskolan, förskolorna och 

fritids i byn. 

Drängsmarkskolan: F-klass – 13, åk 1 – 15, åk 2 – 13, åk 3 – 7, åk 4 – 7,  

åk 5 – 15, åk 6 - 10 elever. 

Drängens förskola har 19 barn, Heden har 16 barn och Drängsmarks fritids 40 barn. 

 
 Antal nollåringar vid årets slut 

År Frostkåge Drängsmark Stormark Hemmistjärn Summa 

1986 5 14 1 1 21 

1987 5 5 0 0 10 

1988 6 6 2 0 14 

1989 8 12 1 0 21 

1990 2 4 2 0 8 

1991 8 11 3 2 24 

1992 6 15 2 0 23 

1993 3 4 0 2 9 

1994 14 6 1 0 21 

1995 3 7 2 2 14 

1996 7 2 1 0 10 

1997 4 5 2 2 13 

1998 6 7 2 0 15 

1999 4 2 4 2 12 

2000 5 4 3 0 12 

2001 4 6 2 0 12 

2002 5 8 2 0 15 

2003 6 5 1 0 12 

2004 8 4 0 0 12 

2005 6 10 1 0 17 

2006 3 4 0 0 7 

2007 7 9 1 0 17 

2008 5 3 3 1 12 

 
Hundraårsintervall 
1863 – Första skolan i byn 

1963 – Första årgången 7:or går högstadieskola i Byske 

1875 – Byske blir eget skolområde och egen socken 

1975 – Elljusspåret i Drängsmark invigs 

1890 – Första telefonen indragen (Johan Lindmark och Carl 

Bergmark) 

1990 – Gunnar Lindfors startar firma GL:s Alltjänst 

2010 – Hemvändarna Kenneth och Cecilia Stenlund får en dotter 

2110 – ??? 

 

 

 



’N ellrekweinn åvarni lannern komme ’ll doktorn. 

 – Jåå, doktorn, he jer se at I fjäärt se olekklit. Men he warken harsch eller luukt. I 

ha sekert fjärte 20 gåång bara sen I komme ein jerna. Wå rå ska I få? 

 Doktorn unnerschökt kweinna åsse seg ’n: 

 – Se här, frun, ta nu dom här tabletterna tre gånger om dan i en vecka å kom sen 

tillbaka så får vi se! 

 Då veckurn haadd gått se komme kweinna ’llbakas. Hon freesst å var ari: 

 – Nu få doktorn vara se go å förklar sche! I fjäärt liik möitje som förr, å he harsch 

eint, men he luukt raint vedervärdit! Varschego å rett deill harna! 

 – Lugna sej, frun! Nu när vi fått ordning på Ert luktsinne, ska vi nog kunna få 

igång hörseln också! 

Lennart J. Lundqvist 

 
 
Gunnar Marklund har fått sitt standar 
På majstämman beslutades att Gunnar Marklund skulle 

uppmärksammas med ett bordsstandar för allt arbete han 

lagt ner under lång tid med flaggning i byn. Nu har Lars 

Marklund högtidligen överlämnat gåvan. 

Idag kan flaggning beställas hos Kenneth Andersson,  

tfn 0910 – 72 71 77. 

 

Vinnare från motionslådan 
November samlade 314 motionärer och vinnare blev Britt-Marie Löfstedt, 

pannlampa, Elisabeth Wallmark, ficklampa och Sören Larsson, skraplott. I 

december noterades 212 namnunderskrifter och turen föll på Emelie Marklund, 

presentkort Stadium, Martin Lundmark, pannlampa och Monica Lundmark, 

trisslott. Januari 2010 samlade 325 namn och vinnare blev Stina Marklund, 

presentkort Stadium, Sarah Löfstedt, ficklampa och Ellenor Sundström, trisslott. 

Anna Andersson 
 

Skellefteå släpvagnsservice lämnar Drängsmark  
En tråkig men samtidigt positiv nyhet. Skellefteå släpvagnsservice har vuxit ur sina 

lokaler och flyttar till Ersmark för att få tillräckligt med utrymme. 

P-O 
 

Bakom redaktörens pannben … 
Partytrick! Koka ägg i plastpåse på grillbädd. 

Ta en fryspåse, lägg ett okokt ägg i påsen, 

fyll med kallt vatten, knyt igen påsen, lägg 

den på glöden och låt ägget koka så länge ni 

behagar. Smaklig måltid. 

Drängsmarks samhällsnämnd bildades 1970. 

Idag omvandlad till Byaföreningen, en vital  

40-åring. Grattis! 

Hälsningar n Melker   
 


