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Byaföreningen informerar 
Byaföreningen har beslutat att genomföra en hemvändardag i samband med Sågens 

Dag den 30 juli. Vi hoppas att vi ska kunna skapa ett underhållande och spännande 

program för våra besökare. Har ni idéer och tips om trevlig och bra underhållning hör 

av er till någon i styrelsen.  

P-G Persson har under vintern sett till att vi fått tillverkat nya träkuggar till stora 

drevet i drivningen från vattenturbinen i sågen. Ingen lätt uppgift att hitta någon som 

kunde åta sig det arbetet. På grund av formen på kuggarna gick det inte att göra i 

dagens moderna digitaliserade maskiner. Lappvattnets Snickeri kunde med hjälp av 

en pensionerad slöjdlärare åta sig uppgiften så nu har vi fått 83fräscha kuggar till 

drivhjulet. 

¨Mikaelihälja¨, i slutet av september, blir det en träff i Drängsmark med historiska 

förtecken. Lokala historiska föreningen vill att föreningarna i Drängsmark ska 

hjälpa till att samordna helgen. Det har bara varit en inledande träff än så vi vet inte 

så mycket i detalj vad som blir under helgen. Mer information kommer längre fram. 

Vi planerar att som vanligt ha sommarcaféet öppet från midsommar och sex veckor 

framåt. 

Samla järnskrot ett par veckor i slutet maj har ju blivit lite av en tradition. Vecka 19 – 

20 kommer det att finnas en container vid P-O:s garage. 

P-O Wikström 

 

Öppet hus och invigning hos Åbyn/Byske Brukshundklubb 
Lördag den 7 maj kl. 11 – 15 är det invigningsaktiviteter i nya klubbstugan mitt emot 

P-O:s garage.  

11:00 Invigning, 11:30 Agility, 11:45 Lydnad, 12:00 Rallylydnad, 12:15 Weight pull, 

12:30 Uppletande, 12.45 Draghund, 13:00-14:45 Prova på aktiviteterna, 14:45-15:00 

Vinnare på tipsrundan. 

Under dagen kommer det att finnas fika och hamburgare till försäljning. Vi bjuder på 

kaffe och saft. Loppis, lotteri, tipsrunda, klubbinfo. Välkomna! 

 
 

 En diktande bonde i Drängsmark 

gav upprymd sin dräng en bit ängsmark. 

   Visst ville han väl, 

   men hans verkliga skäl 

var att själv få som slutrim sin drängs mark. 

David Lundqvist 
 



Öppet hus och visning av ”nöj fuse inni Hultet” 
Söndag den 8 maj visar Kjell och Lotta Gustafsson sin nya ladugård mellan klockan 

11 – 14. Lämna gärna bilen och ta en promenad eller cykeltur eftersom antalet 

parkeringsplatser är begränsade. Läs mer på: www.hultet.com 

Välkomna! 
 

Tjejer och killar söks till DIF-kiosken 
Är du intresserad av att hjälpa till i DIF-kiosken under säsongens hemmamatcher så 

hör av dig till Lars Sundström 070-605 64 00. 
 

Drängsmarks hemmamatcher under våren 
Division 4 Drängsmark/Ostvik  

14 maj kl. 12.00 – Jörn IF (Norrvalla) 

28 maj kl. 14.00 – Bureå IF (Kamvallen) 

6 juni   kl. 16.00 – Mjövallen BK (Kamvallen) 

11 juni kl. 14.00 – Rönnskär (Kamvallen) 

22 juni kl. 19.00 – IFK Ålund (Kamvallen) 

28 juni kl. 19.00 – Medle SK (Kamvallen) 

Division 6 Ostvik/Drängsmark 

20 maj  – Storm (Kamvallen) 

3 juni   – Clemensnäs (Kamvallen) 

17 juni – Byske (Kamvallen) 

29 juni – Klutmark (Kamvallen) 

 

 

Drängsmarksterrängen startar  
Jan Hällgren med kollega hälsar alla välkomna till elva onsdagar med 

Drängsmarksterrängen. Onsdag den 8 juni klockan 18:30 är det första start och den 

17 augusti blir det säsongens sista. Välj mellan 800m, 1.5km, 2.5km, 5km, 9.4 km. Starten 

är skyltad efter gamla vägen mellan Frostkåge och Drängsmark, strax norr om 

vägskälet till Stålberget. Startavgift 10: -, barn upp till tonåren gratis. 

Välkomna hälsar Kågedalens skidklubb, 40 år i år! 

http://www.hultet.com/


Drängsmarks IF – Ostvik IK spelar på Kamvallen 
Hela vårsäsongen för div. 4 och 6 lagen ska spelas i Drängsmark. Gräsplanen i Ostvik 

ska läggas om. Lagom till säsongsstarten är nog också nya klubbhuset klart. Ett 

hemvist för både Drängsmarks IF och Kågedalens SK. 
 

 
 
 

 

 

Hemsidan ger plats åt fler föreningar 
Hemsidan, www.drangsmark.se har fått ett nytt utseende. Och inte nog med det. 

Föreningarna i byn kan få en egen sida där om de vill. Vore ganska smidigt om 

informationen om alla aktiviteter gick att hitta på samma adress. 

Vid intresse kontakta Anders Isaksson, tfn 070 – 695 50 02, för mer information.   

 

Folkets Hus föreningen påminner 
Folkets Hus föreningen önskar alla en trevlig 

sommar och att vi påminner om att besöka vår 

hemsida för senaste nytt och kommande 

aktiviteter. 

www.freewebs.com/folkan  

 
Drängsmarks byaförenings styrelse 2011 
Ordförande P-O Wikström, tfn 72 73 20, vice ordförande Kjell Andersson,  

72 71 85, sekreterare Jeanette Jonsson, 72 72 44, kassör Lena Ålstig, 72 70 83, 

Robert Viklund, 560 27, Anneli Markström, 72 72 17, Ulrika Karlsson, 72 70 95, 

suppleanter Sven-Erik Öman, 073 - 091 32 42, Ingemar Lundström, 070 – 322 20 25, 

Anders Isaksson, 890 93 och Sören Larsson, 070-244 53 08. 

http://www.drangsmark.se/
http://www.freewebs.com/folkan


Projektidéer i mängd när föreningarna tänkte till 
I den byaplan som nyligen reviderats kan man läsa att innevånarantalet i byn är 

570personer. Föreningarna, tillsammans med Drängsmarkselever på Byskeskolan, lät 

idéerna flöda fritt och en gedigen samling tänkbara projekt kom på pränt. En del 

mycket realistiska, andra kanske mer optimistiska. Här uppräknade utan någon 

värdering. Alla som blir sugna på att ta tag i något förslag gör bygden en välgärning.  

 
Centrumhuset med servicepunkter (Minilivs, bussgods, apotek, ATG/spel, 

systembolag, café), återvinningsstation, frisör, massör, …, Industrihus, Fler 

boende i byn/ fler boendemöjligheter (hyreshus), Hälsans stig med 

utflyktsmål/guidade turer (Anton Andersa fallet, Vitberget, Gråberget, 

Ljusvattnet, Hemmistjärnsberget, …), Hälsans stig – långa vandringar 

(Drängsmark – Byske/Norrlångträsk/Ersmark/Frostkåge/Ostvik/Kåge …), 

Skoterleder, Cykelleder, Skidspår, Fotbollsplaner, Hockeyplan, Ångsågen 

(turistpaket, badplats, parkering/husvagnsparkering, …), Uppdaterad hemsida 

för hela Drängsmark med alla föreningar och aktiviteter på samma första sida, 

Fågelskådning vid naturreservatet i Tällåsen (uppmärkning, parkering, …), 

Vindkraftverk, Tvättautomat för bilar, Bättre bussförbindelser, Fritidsgård, Röja 

runt hemträsket, Samåkningsruta, Crossbana, Gym för styrketräning, 

Centrumhuset med kiosk, pizzeria, UG, liten affär, fiskeaffär, restaurang, Få 

igång Konsum, Aktiviteter med familjer, Förbättra hockeyplan (bl.a skottning) 

och fotbollsplaner, Stor lekpark med gungor och klätterställningar, 

Familjeutmaningar (skattjakt, orientering, femkamp), Stor affärskedja typ 

Ullared, Pingisplaner, Mer barn, Fler skateboardramper i olika utföranden (typ 

rails), DIF bättre saker, Bättre tennisplaner, Äldreboende, Seniorboende, 

Juniorboende, Minigolfbana, Långgolfbana, Frisbeegolf, Fotbollsgolf, 

Fotbollstält, Konstgräsplan, Paintballplan, Laserdoomarena utomhus, 

Friluftshotell, Skotercrossbana, Badplats, Skotersafari, Gemensamt älgslakteri i 

byn, Ridhus/hundhus med läktare, Goda ”vibbar” i jaktklubben, Bönhuset – 

träningslokal/gym i lilla salen, Fiskeodling, Bort med reningsverket, Trampbåtar 

för barn vid ångsågen, Kälkbacke, Vävstuga, Ungdomsverksamhet med 

ungdomsledare, Berättaraftnar, Teatergrupp med byns förmågor, 

Teaterkvällar, Vandringsleder sammanknutna med byar i omgivningen, 

Marknadsföring av byn (t ex hemsida), Satsa på evenemang i byn, Sparkskytte, 

Bakkurser i bagarstuga, Muddring av Hemträsket för anläggning av badplats. 

 

He var ’n präst  sö i Lövånger som var oppa veg deill högmässa. Då feck ’n seij att he 

låg e dött schwin nidi dike alldeles åtve tjörka. 

Se han schönne se å  reeingd åt polisn å tarla om wå han haadd seitt. Men se råke ’rne 

vara ’n väldansch otrevli konstapel som schwåra: 

”Wå ska ve einnom polisn djera ve hedderna? Visst bruk ’e fäll ’ndå vara tjörka som 

tag hann om de döda?”  

”Jåå” schwåra prästn, ”men ve reeing ju alltid nermestsläktinga först!” 

 Lennart J. Lundqvist 

 

 

Lämna järnskrotet i byns container istället för att skicka det med grovsoporna!



 
Centrumhuset informerar 
Ambitionen att göra Centrumhuset till en mötesplats med mat, dryck och någon 

form av minilivs kvarstår i allra högsta grad. Insamling av offerter och arbete med 

bidragsansökan har vandrat fram och åter. Men nu är en godkänd bidragsansökan 

om EU-medel inne för behandling och den 3 maj är ett möte att hålla tummarna för. 

Centrumhuset har kunnat erbjuda många olika aktiviteter hitintills under året. Tack 

vare Inger Nyström med flera, så har det förutom ordinarie öppethållande med 

Loppis / Café, genomförts: 

- Hockeykvällar med försäljning vid tre tillfällen (speciellt tack till Jimmy Öhlin 

som gjorde detta möjligt). 

- Fettisdag med försäljning av semlor. 

- Sagostund  på bondska för vuxna med Inga-Britt Håkansson ,vid tre tillfällen. 

- Filmvisning  av Torsten Bovin, två gånger. 

- Häst och rissla och försäljning av hamburgare och fika. 

- Försäljning av våfflor tillverkade både på svenskt och norskt vis, tre gånger.  

- Blombytarveckor med både byten och försäljning under två veckor. 

- Party Light. Clary Brännström visade ljus och lyktor. 

- Torsdagar har det varit stickcafé med god uppslutning. Jättetrevligt och 

uppskattat. 

- Onsdag den: 20/4 hade vi försäljning av påskfika med ägg- och ansjovismackor, 

laxmackor,  ananaspaj med vaniljsås. 
  

Vi från styrelsen vill framföra ett Jättestort TACK till alla er som har hjälpt och 

stöttat oss i Centrumhuset´s verksamhet. Det är tack vare ER 

som detta har varit genomförbart.  
  

VAD HÄNDER NU FRAMÖVER? 

 På grund av att Inger Nyströms praktiktjänstgöring nu har tagit 

slut så tvingas vi ändra våra öppettider. (enligt Inger fem 

jätteroliga månader) 

Följande öppettider gäller under maj månad: Torsdagar och 

söndagar kl. 14 – 17. 

Lördag 14 maj har vi Scrapbookingdag, "Pröva på" och pärlbroderi. 

Under juni och juli månad kommer vi att ha öppet söndagar. 

Förutom” loppisgrejor" har vi även ett mindre kompletteringssortiment av mjöl, 

kaffe, toapapper, bregott, etc. till försäljning. 

VÄLKOMNA IN OCH FYNDA! 

Obs! Vi tar fortfarande emot skänkta grejor, vi behöver fylla på loppislagret. 
   

Slutligen lite information om bränsleförsäljningen under januari - 26 april 2011 

Januari 28 429 liter bensin, 26 700 liter diesel, totalt 55 129. liter 

Februari 25 598 liter bensin, 21 893 liter diesel, totalt 47 491 liter 

Mars 29 330 liter bensin, 25 719 liter diesel, totalt 55 049 liter 

April (t o m 26/4) 21 282 liter bensin, 16 885 liter diesel, totalt 38 167.liter 
  

Detta ger ett snitt på dryga 50 kubik/månad ett utfall som vi alla ska känna oss 

stolta över. För ju mer som tankas desto bättre för vår förening. 

TACK ALLA NI SOM TANKAR. 
  

Vårhälsningar från Styrelsen i Drängsmark Centrum Ekonomisk förening 

gm/ Kenth Norgren 


