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Ordförande har ordet
Nu är det ett tag sen vi gav ut Sågbladet men bättre sent än aldrig. Vi har jobbat hårt
med Centrumhuset där det blivit både ris och ros, mer om det i Gertrud Sjöquists text.
Årsmötet i mitten av februari innehöll en del förändringar. Årsmötet godkände en
förändring i stadgarna som innebar att vi minskar antalet ledamöter från 7 till 5.
Under punkten tankar och idéer från medlemmarna framkom önskemål om en
grillring vid ”Anton-Annersa” fallet som Byamännen lovade ordna. Förslag kom
också om kulturvandringar till historiska platser i närheten av byn, som
Byaföreningen har åtagit sig att förverkliga under vår/sommar/höst.
En ganska omfattande renovering av både dammbyggnationen och intaget till
turbinen ska genomföras om länsstyrelsen ställer sig välvillig med pengar. Vi har
ännu inte fått något beslut om pengar.
Det man kan märka är att Ångsågen i Drängsmark har fått ett nationellt genombrott
både bland turister och folk i samma bransch. Det har ringt folk ända nerifrån
Småland och velat prata ångsåg. Och vi har mycket att tacka Rene Sjöstrand för hans
mycket välgjorda film om Ångsågen. Den finns att köpa av Byaföreningen för 180 kr.
Bokningar har börjat komma. Den 2 juli blir det kvällsfika med veteranmotorcyklar
och den 31 juli kommer Norrlands motorhistoriker med tisdagsträff för veteranbilar
och veteranmotorcyklar.
Ett samarbete med Veijo Laine i Skellefteå har inletts där vi ska försöka jobba fram
paketerbjudanden till turister och företag.
P-O Wikström
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Fiskepremiär den 16 juni
Drängsmarks FVO har beslutat att årets fiskepremiär infaller lördagen den 16 juni kl
15.00. Även i år skall man kunna fånga en märkt fisk och vinna ett pris.
Priser på premiärkortet: Vuxen 150 kr (3 fiskar), barn 0-10 år, 50kr (3 fiskar).
P-A Persson

Onsdag 4 april är det försäljning av ljusugnsbröd och mjukkaka i
Centrumhuset mellan kl 17 - 19. Brödet är lokalt bakat i Bullhems
bagarstuga. Passa på till Påsken.

Åbyn-Byske Brukshundklubb informerar
Första helgen i augusti blir det
agility tävling i Drängsmark igen.
I år blir den extra lång då den
startar redan fredag eftermiddag
med DM och fortsätter sedan
lördag och söndag. Hembakat
fika och mat finns att köpa alla
dagar.
På hemsidan
http://abynbyskebk.hundsida.se/
kan man se allt som är på gång i
klubben. Bland annat är det valpkurs på måndagar (drop in), nybörjarkurs i agility
startar 25 april, fortsättning startar i mitten på maj och en helgkurs för ungdomar
5-6 maj (anmälan till kurserna görs på hemsidan).
Johanna Pettersson

Drängsmarks IF söker personal till kiosken
Fotbollssäsongen närmar sig med stormsteg och till matcherna hör
servicen med kiosk och andra godsaker. Om du är intresserad att
hjälpa till i kiosken i sommar kontakta då Lars Sundström, 0910 –
72 71 27 eller 070 – 605 64 00, Jonny Lindgren, 0910 – 72 72 35
eller 070 – 652 31 58.
Gammal bild men unga gubbar:

I april 1993 var Drängsmarks fotbollslag till Italien på träningsläger. Bilden var
faktiskt från den tiden. Även spelarna. De ser nästan lika vältränade ut än idag.

He var n‟ gammeltjeling noli Kåtaselern som sto a diske opp äät medán. Bäst hurre
he var se står der „n aingel åt vea.“Du ha hatt e långt å gott liv”, sa aingeln. “Nu
hav I fått order a Vårherre att komma å att djiva de „n belöning. Du ska få he Du
veill djönom att öönsk trei gåång”. “Ska I tro harna funger?” tainkt tjelinga. Meen,
horn var ju nyfiken, satt horn önske att all diskneinga skuull vaal förvannle deill
gull. Å för schanningen, he small deill å der låg nu ‟n hop a gull dera diskbaintjen.
Å då seg tjelinga: ”Kanschi Du kan djera me ong a snöigg åtter?” Återidjen small
he deill, å gumma sto der snöigg å ong å grann. Sist örnschkneinga hennarsch he
vart att “Du kanschi kan djera me en snöigg-ong kar bårti katta dera soffen?”.
Jååda, he small bara deill se vart katta ‟n grann-ongkar. Då seg tjelinga:
”Änteligen! Nu ska ve leigg å äällschk i kwell å utet hale natta!” Då flire
onggrannkarn. Åsse saa ‟n ve en olekklit spe en röst: ”Hardu döu, hedderna skull
du ha tainkt oppa einnarn du to me ‟ll vetterinärn å djort me obrukbar!”
Lennart J. Lundqvist

Hyr bönhuset
Vi gör i ordning bönhuset i ett skick så det
går att hyra från den 1 april och fram till den
1 oktober. Ett vackert hus som går att nyttja
till olika festliga saker. Hör bara av er till
Eivor Larsson, tfn 0910 – 72 70 82 eller
Gertrud Sjöquist, tfn 0910 - 72 70 69 för
intresse av att hyra.
Gertrud Sjöquist

Kågedalens skoterklubb sladdar leder i Drängsmark
Att hålla skoterlederna i gott skick kostar pengar. Drivmedel, olja, skyltar, sladdar,
ledkryss, med mera, krävs för att det ska fungera. 100: - är medlemsavgiften och
sätts in på postgiro 910924-0. Självklart bör alla skoteråkare bidra till underhållet,
men alla som nyttjar spåren till promenader och skidåkning får ju gärna vara
medlemmar också.

Upptäck Vitberget i Drängsmark
En utflyktspärla. Vintertid finns en bra skoterled som kan användas av skoteråkare,
skidåkare och fotgängare. Sommartid finns bilväg nästan ända fram. Några
höjdmeters vandring och väl framme väntar ett fint vindskydd med eldstad. Utedass
av modernt snitt löser andra behov.

För eller mot
Köra bil alkoholpåverkad. För eller mot? Köra bil och prata i mobiltelefon. För
eller mot? Forskning har visat att mobiltelefonprat ger samma reaktionstid som att
ha en alkoholhalt på 0,8 – 1,2 promille.

Drängsmark Centrum Ekonomiska förening informerar
Vad har hänt och kommer att hända i Centrumhuset? Den 25 mars hade vi årsmöte
och kunde avsluta ett aktivt och händelserikt år. Både roliga och mindre roliga
saker har ägt rum. Vi avverkar snabbt det tråkiga. Åter avslag på vår ansökan om
medel från Trekom-Leader beträffande medel att göra en radikal ombyggnad/
renovering av lokalen. Men vi ger inte upp utan söker medel även ur andra fonder.
Café och loppis har varit öppet främst torsdagar och söndagar. Hembakat är temat i
caféet och i loppisen säljs de skänkta sakerna. De aktiviteter av olika slag som
genomförts har varit välbesökta, allt från filmvisningar, ishockeykvällar,
sticklingbyte, stickcafé osv. Vi vill gärna ha förslag på olika aktiviteter som kan
attrahera byborna.
Mycket ideellt arbete har investerats i verksamheten. 800 timmar har noterats i
timdagboken, men många fler har säkert lagts ned. Det kan vara svårt att komma
ihåg att notera tiden så det kanske är dags för en stämpelklocka för att vi på riktigt
ska förstå hur många och hur mycket tid som läggs ned.
Den 20 november firades mackens 2-årsjubileum och alla verkar vara nöjda.
Byborna och även annan passerande trafik nyttjar denna service. Försäljningen ökar
och Skellefte-Bränslen uppger att snittsiffran 2011 var drygt 58 kb/månad. Januari
2012 noterades högsta försäljningssiffran, 67,3 kb, i februari såldes 63 kb. Under
året kommer vi även att kunna sälja motoroljor o.d. i den planerade kiosk/butiken.
Vi som fick förtroendet att fortsatt sitta i Centrumföreningens styrelse är Kenth
Norgren ordf., Lena Åhlstig kassör, Gertrud Sjöquist sekr., Inger Nyström, GunBritt Essner, Curt Lidman, Marcus Berggren och Ronney Fjällström. Mycket
positivt kommer ju att hända under året. Först och främst anställs Inger att driva vår
nya verksamhet som omfattar kiosk/butik, café och loppis. Mera öppet och bättre
service blir det. Vi hoppas att kunna öppna i månadsskiftet april-maj, lö 11-14, sö
13-16, må stängt, tis-fre 15-20. Och förresten, ge oss ett förslag på vad vi ska kalla
servicepunkten!
Skellefteå Kommun har anslagit 500 000 kr till projektet ”Hållbara Sociala
Servicepunkter” och Drängsmark är en av de 5 orter som prioriterats. Just nu har vi
stängt för renovering av den nya kiosk- och cafédelen. Ommålning, genomgång av
el, TV-hörna och en ny trappa vid entrén ska göra det inbjudande att komma in i en
trivsam lokal där vi gärna sitter ned och umgås. I kiosk/butiken planerar vi även att
ha receptfria apoteksvaror, tobak, bilgods o s v. Din efterfrågan kommer att styra
vilka produkter som lagerförs. Svara på den bilagda enkäten, den ger oss lite hjälp
på traven.
Drängsmark kommer även att presenteras vid Vårmässan den 11-13 maj.
Byautvecklingsrådet har initierat att de 5 orter som ingår i ”Hållbara Sociala
Servicepunkter” får visa sin by och sina pågående projekt, som är helt olika. Kom
och besök montern så får ni se vad som händer i området!
Gertrud Sjöquist

Folkets Hus föreningen informerar
Lokalhyra FOLKETS HUS I DRÄNGSMARK
 Lilla salen, inkl. kök:100kr/timme,
alternativt: 600kr/dygn
 Stora salen, inkl. kök: 150kr/timme,
alternativt: 800kr/dygn
 Hela huset, inkl kök: 200kr/timme,
alternativt: 1300kr/dygn
 Bastu: 150kr/3tim
Kontakta Styrelsen: ordf. Anders Eriksson 070-560 27 00 vice ordf. Marie Brännström
073-065 56 01, kassör Jenny Johansson 070-232 90 34, sekr. Boel Lundholm
070-557 53 28, ledamot Hanna Lundqvist 076-114 33 86, suppl. David Hägglund
070-303 86 94, suppl. Greger Kågström 070-618 18 52
Hemsida www.freewebs.com/folkan E-post folkandrangsmark@gmail.com

Kommande evenemang:
2/6 Cykelfest och Pubkväll på
Folkan i Drängsmark
Bakom redaktörens pannben …
I folkmun har personer från Drängsmark kallats ”långarmedrängsmarkare”. Med all
rätt. Granskar man folk från orten så syns fenomenet tydligt. En del går helt
ogenerat omkring med armarna dinglande efter sidan, medan andra försöker dölja
sitt ursprung genom att ha händerna i byxfickan eller kroniskt gå och stå med
armarna i kors framför buken.
Förr i tiden, före maskinernas erövring av arbetstillfällena, var Drängsmarkare
populära drängar vid potatisupptagning. De gick raklånga och plockade potatisen
med bägge händerna. Aldrig hördes de klaga över ryggbesvär.
Kvinnor i norra västerbotten har vittnat om Drängsmarkskarlarnas speciella
kramförmåga. Som att hamna i en boaorms omfamning har några uttryckt det.
Innan bilbälteslagen fanns var det vanligt att man placerade ut Drängsmarkare i
mitten av baksätet som en säkerhetsdetalj. Med sina värmande och kraftiga armar
höll de ledigt två personer på plats. Speciellt populärt var det vid resor till och från
dansevenemang.
Personer i väst och slipover hade ofta släktband till Drängsmark. Ingen stickerska
hade råd, tid eller ork att sticka så långa armar att de räckte till
långarmedrängsmarkarna. Det moderna t-shirt-modet har tacksamt anammats i
bygden.
Uppgifterna är hämtade i gränslandet mellan fabulering och sanning och är fullt
trovärdiga.
Hälsningar n Melker

