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Ordförande har ordet
Våren börjar göra vissa framsteg trots att det går tungt. Men det börjar komma fram
lite asfalt och den ska vi utnyttja till att bromsa utvecklingen som snart gör vår
landsbygd överflödig.
Med tanke på alla skandaler som varit runt maten som vi köper kan man ju hoppas
att folk börjar tänka om. Jag läste i Land lantbrukstidningen att ICA:s grädde kom
från Österrike, det låter ju inte klokt. En egen erfarenhet som gjorde mig besviken
var när vi köpt en rulltårta på ICA i Kåge, mycket god, men när jag vände på
paketet för att se vilket bageri den kom ifrån blev mina ögon stora, den kom från
Finland. Vi har ju flera fina bagerier i Skellefteå. Ingen verkar tycka att det är dyrt
med en skoter för 100 000 eller mer, placera gärna också lite slantar i
lokalproducerad mat och grönt så kanske att det finns kvar en möjlighet att köra
runt i en levande landsbygd.
Har ni upptäckt att det finns lokalproducerat nötkött att köpa på Centumhörnan?
Nu när har jag fått skriva av mig lite tankar ska vi
nämna en del om Ångsågen och verksamheten där.
Vi har sökt ungdomar och hoppas kunna lösa
personalfrågan så att sommarcaféet kan vara öppet
som vanligt. Vi har fått en del nya ideella krafter och
det är jättebra, men det skulle behövas fler. Det
stundar ett ganska stort jobb även i sommar.
Översvämningen i oktober orsakade skador på
dammen och stensättningen framför sågen vilket måste lagas när tjälen gått ur
jorden.
Lite om vad som händer där i sommar:
Det är i dagsläget inte beslutat men mycket sannolikt att
vi ska köra ett veteranrally tillsammans med Ostviks –
Östanbäck, Frostkåge Byaföreningar. Om det blir av så
blir det den 16/6. En vigsel ska hållas till midsommar,
måndagskväll den 1/7 kommer veteranmotorcyklarna på
fika. SÅGENS DAG 27/7.
P-O Wikström

Drängsmarks byaförenings styrelse 2013
Ordförande P-O Wikström, tfn 72 73 20, vice ordf. Ulrika Karlsson, 72 70 95,
sekreterare Jeanette Jonsson, 72 72 44, kassör Lena Ålstig, 72 70 83, Benny
Öhman, 72 10 55, suppleanter Anneli Markström, 72 72 17, Sven-Erik Öman,
073 – 091 32 42, Anders Isaksson, 890 93, Sören Larsson, 070-244 53 08.

Centrumföreningen informerar
Centrumföreningen har nu haft sitt årsmöte och kunde avrapportera ett händelserikt
och givande 2012. Vad som har lämnat största avtrycket är väl att vi lyckades starta
och driva Centrumhörnan
med kiosk/butik, café och
loppis. (Tack Alla ni som
besöker och gynnar vår
Centrumhörna.)
Samt att vi dessutom har renoverat våra hyreslägenheter efter den ovälkomna
vattenskadan och framför allt att ca 2000 ideella arbetstimmar har investerats i
verksamheten. (Tack Alla ni som ställer upp på er fritid.)
Drivmedelsförsäljningen gick också bra, en ökning med 16.5 % under året jämfört
mot 2011.
Ekonomin ser rätt bra ut, men renoveringen av lägenheterna blev ju en belastning.
Efter årets 3 första månader kan vi se att vi har en fortsatt positiv trend, men för att
växa och framför allt kunna ge mera service, utökat utbud samt ökat öppethållande,
kommer det att krävas mera anställd personal. (Vi jobbar på detta). Fastighetens
källardel behöver dräneras, en utomhusterrass på östra sidan och gästtoalett
planeras.
Det finns möjligheter att göra en träningslokal i källaren något som många bybor
framfört önskemål om.
Vi vill göra området mellan busskuren - Ritas hus och centrumhörnan till ett
trevligt område med beaktande av att julgranen skall vara placerad där. Vi kommer
därför att utlysa en tävling där ni bybor kan lämna in förslag på hur ni vill att det
ska se ut, vi återkommer om detta lite senare.
Som ni förstår kommer vi att behöva mera ideella insatser även detta år . Vi vill än
en gång passa på att tacka alla ni som har ställt upp och hjälpt oss och utan era
insatser har detta ej varit genomförbart.
Vi kommer under året att fortsätta med olika aktiviteter så håll utkik på
anslagstavlorna i byn.
Vi tar gärna emot förslag och åsikter kring Centrumhörnan, skriv ner vad ni önskar
och lämna in förslagen till Inger Nyström.
Två personer lämnade styrelsen; Markus Berggren och Ronney Fjällström. Vi
tackar för allt arbete de lagt ned.
Styrelsen består nu av, Kenth Norgren ordf., Lena Ålstig kassör, Gertrud Sjöquist
sekr., Gun-Britt Essner, Curt Lidman, Inger Nyström, Lorina Forsberg och Benny
Öhman.
Med en önskan om ett Gott 2013
Styrelsen/Centrumhörnan

Fredag 19 april Taccobuffé på Centrumhörnan för både barn och vuxna
Drop in mellan 16.00 – 19.30. OBS! Anmälan senast 17 april
till Centrumhörnan, tfn 076 – 764 43 40. Välkomna!

Kjell Andersson tar time out efter 25 år i byaföreningen
Tiden att nyttja är densamma, men det blir mer egen tid att förvalta för Kjell som
radar upp några exempel på prioriteringar som väntar. Hjälpa den äldre
generationen med saker de inte längre klarar, träffa barnen i större omfattning,
trädgårdsarbete och vedhantering, resa och se vårt vackra land, med liv och lust
följa SAIK, snickra, lyssna på musik, … och det mesta tenderar också att ta lite
längre tid med åren. Och fortfarande finns heltidsarbetet som mekaniker på
Trelleborg Sealing Solutions kvar.
Under 25 år har det hänt mycket i Drängsmark med byaföreningen som drivkraft.
Ett litet axplock av händelser/aktiviteter som Kjell gärna lyfter fram är Sågens dag,
Bränslepumparnas återkomst, Centrumhörnan, Världens barngala, när SAIK:s
hockeyskola kom till kvarndammen på fiske och mat, pimpeltävlingarna i byn,
egentillverkade julkort, … Det finns så mycket att plocka fram och han betonar att
arbetet i föreningen har varit roligt och intressant. Dessutom delar han ut beröm till
byborna som är duktiga på
att ställa upp och hjälpa
till. En besvikelse tycker
han ändå att bristen på
gensvar och pengar från
EU-projektet med Trekom
leader var. Så mycket
blankettskriverier och
formuleringar till ingen
nytta känns frustrerande.
Närmast på önskelistan
står SM-guldet i hockey.
Om han är engagerad? Var
så säker. Enligt honom
själv så hatar han att
förlora och lever sig in så
pass mycket att det gränsar
till det ohälsosamma.
Tack för lång och trogen
tjänst och välkommen åter!

Timmerbröderna Stormark AB
Nyetablering i Stormark. Kjell Lundgren tar tjänstledigt från sin lärartjänst efter 35
års lärarjobb och slår sig ihop med Bror Lundgren som numera kan titulera sig
pensionär. Tillsammans satsar de på timring av stugor i grovtimmer och alla
möjliga andra varianter i klentimmer. Allt från trädgårdsmöbler, sophus,
bastubyggen till det som kunderna själva kan komma på..Det är en gammal tanke
som legat och grott att den egna skogen borde förädlas innan den går till
försäljning. Sedan tidigare har de ett sågverk som de kan specialsåga olika
dimensioner, allt efter kundernas önskemål. Närmast väntar uppförandet av en
monteringshall och utökning av maskinparken. Under hösten ansluter Mattias
Lundgren till firman.

Drängsmarks IF informerar
Ordförande Stefan Lundgren, vice ordförande Daniel
Norgren (anläggningsansvarig), kassör Johnny Lindgren
(kanslist), ledamöter Anders Svanborg och Erik Aronsson
(ungdomsansvariga), Sandra Lundgren (medlemsansvarig),
Jon Stenvall (hockeyplanansvarig), suppleant Benny
Norgren (a-lagsansvarig).
Bli medlem: Ett enskilt medlemskort kostar 100 kr per år,
för familj 250 kr oberoende antalet familjemedlemmar.
Betalning via internetbank: 1) Betala in medlemsavgiften
till plusgironummer: 482 277 – 1
2) Under OCR/meddelande: Fyll i ditt namn 3) Skicka därefter ett mail till
dif@drangsmark.se med samtliga familjemedlemmars namn och fullständiga
personnummer. Märk mailet ”medlemskort”.
Betalning via Plusgiro: ring Sandra Lundgren 070 – 296 93 15 så kommer hon med
en blankett och tar de uppgifter som krävs.
På Kamvallen blir det en hel del matcher under sommaren. BODÅ (damlaget)
spelar två matcher, herrarnas div. 6-lag spelar alla matcher hemma och inte minst
bjuds det på en mängd ungdomsmatcher .
Till hösten kommer DIF skicka ut en ”arbetslista” till
byns föräldrar där fyra personer/vecka kommer att ha
ansvaret för skötseln av hockeyplanen. En
arbetsfördelning som fungerade för några decennier
sedan och nu åter är aktuell. Mer information kommer
längre fram.
I år, 2013, firar DIF sin 60 åriga existens. Grattis!

Åbyn-Byske brukshundsklubb informerar
Våra träningskvällar på torsdagar har startat om. Alla
om är intresserade att se vad vi hittar på är välkomna att
komma förbi. Vi börjar kl 18:00 och slutar ca 20:00
Vi har också startat Åbyn-Byske hundungdom. De
kommer att ha olika aktiviteter under våren. Kom gärna
och var med. Man behöver inte ha egen hund utan bara
ett intresse av hund.
17/4 ska de syssla med rapport, 1/5 bakar de hundgodis, 15/5 håller de på med
kurragömma med hund, 29/5 blir det 5 kamp med hund, 1/6 har de våravslutning
med viltspår.
Vi kommer även att ha: Valpkurs, Fortsättningskurs i agility, Rallylydnadskurs.
Den 26 maj kommer vi även att ha lydnadstävling i Drängsmark. Vore kul om det
kom lite publik och hejade på våra deltagare.
Är någon intresserad av att gå en kurs är det bara gå in på vår hemsida.
www.abynbyskebk.hundpoolen.nu
Malin Gustafsson

He var ‘n kar opp åt Arvisjaurs-hålle som var
uut å jaga bjern ’n söndassmårrja. Då ’n komme
oppätt ’n brano brant berikam, se tainkt ’n att he
karnschi kåån vara nagen bjern oppa den annar
sia berge.
Precis då ’n steick opp huvude över kant’n se
står he ’n bjern precis framma för ’n, å raal
nanting se kuselit. Karn vart se olekklit rädd att
han tomle över kant’n å fåll neöver sluttneinga.
Der han fåll se tappe’n djivere. Då ’n änteligen
komme nea sljetta, se försto’n derdeill att han
hadd brutte å se armen. Å eingerst hadd ’n der
han kånn flöi onna bjern.
Karn hadd aller vöre relisjös, men ettisom he var söndassmårjan, se schecke han
opp ’n bön deill Gu:”Tjere gulle Deg, Gu, schönn de å djer bjern deill ’n kristn, se
lova I De att I ska vara naiggd ve wå Du än djiv me för lott jeri live!”
Bjern, som bara var ’n par meter frå, tjwerstarne å skåda oppi i himmeln han å. Sen
fåll ’n a kne å beed: ”Gode Gud, Du varl vara se snell å välseingern matn I just ska
deill å få eta opp!”
Lennart J. Lundqvist

Folkets Hus informerar
Vi arrangerar återigen en cykelfest i byn. Datum för detta
blir den 1/6.
Gilla oss på Facebook för att ta del av vad som händer
hos oss. Bl a cykelfesten.
www.facebook.com/folkandrangsmark
Hyr vår lokal. Hyr för fest, möten, barnkalas, LAN m.m. Tillgängligt alla dagar,
dygnet runt, året runt. Hyr vår bastu, 150 kr/tillfälle. Hos oss kan du hyra bord och
stolar till sommarens evenemang …
Anders Eriksson, ordf.

Vårtecken
SM-slutspel
för SAIK

Ved på tork

Vårskräp som tinar fram

Får och stutar hos Katrin och Per
Katrin Wallmark och Per
Lindström satsar på nytt liv
på Wallmarksgården. Ett
60-tal dräktiga tackor
kommer att lamma i
månadsskiftet mars/april.
Det är resultatet av det
arbete som deras fyra
baggar åstadkom den
arbetsmånad de hade för
knappa halvåret sedan.
Fåren är en svensk lantras,
finullsfår och
köttraskorsningar. Alla får
klipps två gånger per år. Ullen från finullsfåren är egentligen en biinkomst som
täcker omkostnaderna för själva klippningen. Fåren är annars ämnade för
köttproduktion och skinnen skickas till Tranås
för beredning. Skinnen och köttlådor finns sedan
till försäljning på gården.
För att komplettera verksamheten kommer de att
föda upp stutar (kastrerade tjurar) som får
växelbeta med fåren. Det kommer att kräva en
del om- och tillbyggnationer på gården.

Bakom redaktörens pannben …
Minnen har ofta ett starkt samband med lukt och smak. Så även för en urjämte i
förskingring. När jag får avnjuta en blekgul äggröt eller en klatschigt grå pölsa
förflyttas minnena direkt till min barndoms matbord. Enbart på gott.
Vad kommer urdrängsmarkare att minnas från sin barndoms matbord om si så där
50 till 60 år?
Har ni inget annat minne att ge era barn så delar jag gärna med mig av min äggröt.
Äggröt (1-4 portioner beroende på hur hungrig man är)
6 dl mjölk, 2 ägg, 6 msk vetemjöl, lite salt. Beredning: Gör en redning av mjöl, ägg
och en del av mjölken.
Koka upp resten av mjölken. Vispa ner redningen och låt gröten sjuda några
minuter under taktfast vispning. Servera med ”smörbrunn”. (Gör en liten grop i
mitten av grötportionen och placera en rejäl klick smör för smältning).
För att höja rätten ett par snäpp till så servera med knaperstekt fläsk.
Massor av kall mjölk i glaset och frukosten är i hamn.
Bon appétit, som de skulle ha sagt i något utomland, eller bondaptit som vi säger
hemmavid!

