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ansvarig utgivare Ulrika Karlsson, redaktör Jeanette Jonsson
jeanette.jonsson@drangsmark.se

Byaföreningen har ordet
Byaföreningen planerar nu för fullt inför sommarens
arrangemang. Dessa datum kan ni redan nu skriva in i kalendern:
30/4 Valborgsfirande vid Folkets Hus kl.19-22
23/6 öppnar sommarcaféet nere vid sågen för sommaren och
håller öppet t.o.m 3/8, klockan 11-19 alla dagar.
6/7 körs veteranfordonsrallyt Byarundan med start vid
Ångsågen kl.11
26/7 blir det Sågens Dag
Fler arrangemang kommer att tillkomma framöver så håll koll på
hemsidan www.drangsmark.se och i kommande utskick i
brevlådorna.
Kom gärna med önskemål om det är något ni skulle vilja att vi
ordnar nere vid sågen, tex någon som föreläser om något eller ett
träningspass av något slag. Vi vill ha tips från er så gör vi vårt
bästa för att ordna det!
Drängsmarks byaförenings styrelse 2014
Ordförande Ulrika Karlsson, 070-2774075, vice ordf. Benny
Öhman, 070-3254714, sekreterare Jeanette Jonsson, 0730315551, kassör Lena Ålstig, 070-2781965, Sören Larsson, 070244 53 08. Suppleanter Anneli Markström, 073-5338208, Anders
Isaksson, 070-6955002, Ann-Louise Pettersson, 070-5727099,
Ulrika Marklund, 070-2618946.
Folkets Hus
Årsmöte måndag 24/3 kl.19.00 i Folkets Hus.

Tisdagar på Folkan kör vi ett Zumbapass via projektor kl.19.00,
kostar
10kr/deltagare. Ta med en kompis och kom och träna, ni blir
garanterat svettiga och har roligt på köpet! Välkomna!
Mer info hittar ni alltid på vår hemsida: www.freewebs.com/folkan
eller på vår facebooksida: www.facebook.com/folkandrangsmark
Styrelsen Folkets Hus

Roger Lundmark flaggar vid Centrumhörnan
När det är allmän flaggdag så är det numera Roger Lundmark
som har hedersuppdraget att sköta flaggningen. Flaggstången
står vid Centrumhörnan.

Centrumföreningen rapporterar
Gertrud Sjöquist
Årsmöte söndag 23/3 kl.18.00 i Centrumhörnan.
Vi bjuder på fika. Välkomna!

Det våras ju tidigt i Drängsmark i år och planerna för ett aktivt
2014 börjar ta form.
Den största positiva förändringen under det gångna året var ju att
vi började ha öppet alla dagar i veckan, även om ideella insatser
behövdes (och behövs), för att få schemat att gå ihop. Satsningen
på försäljning av lokala produkter fortsätter och sortimentet i
kioskbutiken anpassas till efterfrågan.
Men allt har inte gått i lås för oss, vi hade tänkt att byggande av
en uteplats intill entrén skulle göras under hösten och att
dränering av fastighetens norra del skulle vara klar - men det
lyckades inte. Vi tar nya tag och kommer att prioritera detta
under året.
Drivmedelsförsäljningen går fortsatt bra, snittsiffran per månad
var 67.700 liter 2013 vilket är lite mindre än året innan, men
Skelleftebränslen och vi är nöjda.
Inger och Gunnel planerar nu för fullt årets aktiviteter, det
kommer att bli många tillfällen att besöka Centrumhörnan,
marknadsdagar, middagar, hockeykvällar och andra trevligheter
ligger framför oss.
För att vi ska kunna gå vidare med utökade tjänster i vår
servicepunkt krävs mera ekonomiska resurser. Planering och
kostnadsberäkning för att bygga gästtoalett och rum för frisör,
fotvård, massör osv. är klar och ansökningar för att få medel ur
olika fonder pågår. Håll tummarna för att det lyckas för vi vill ge
denna service i bra och anpassade lokaler.
Välkomna önskar Styrelsen!

Centrumhörnan
En lokal kioskbutik med lokala varor.
Öppettider: måndag-fredag kl.12-20 och lördag-söndag kl.11-18.
Nu har vi utökat sortimentet med tex frysta varor, kryddor och
hundmat.
Vi tar gärna emot saker till våran loppis.
Den 15/3 var Sticksömmen i Centrumhörnan och sålde
kvalitetsgarner och hade utförsäljning av sybehör.
Söndag 23/3 är det dags för ”Party-tajm” på Centrumhörnan
kl 13 - 16. Visning och försäljning av produkter från Tupperware,
Partylite ljus, Ekologiska kläder för barn och vuxna från Blingo
samt Tulpano-smycken. Välkomna!
DIF informerar
Årsmöte måndag 24/3 klockan 19.00 i DIF:s klubbhus
Vill du bli medlem i Drängsmarks IF går det bra att besöka
Centrumhörnan och betala medlemskapet där.
Ett enskilt medlemskort kostar 100 kr/år och ett medlemskort för
hela familjen kostar 250 kr/år,
oavsett hur många ni är.

Material till kommande Sågblad
Vi vill gärna ha in tips om vad vi kan skriva i Sågbladet, stort som
smått. Händelser som kan vara intressanta att läsa om för
byborna. Bifoga gärna bilder som vi kan sätta in i Sågbladet på
hemsidan.
Maila era bidrag till: jeanette.jonsson@drangsmark.se

Träningsrundan
När snön har försvunnit finns möjligheten att toppa formen till
Beach 2014 (eller valfritt år) genom att ta sig runt
träningsrundan! Den startar mellan Passgatan 16 och Passgatan
20 och är en ca 3,8 km lång slinga markerad med gula stenar på
marken i lättframkomlig terräng, lämplig för promenader, jogging
eller riktig hårdkörning. Utefter banan finns 5 stationer för
styrketräning med förslag på minst två olika övningar. Välj de
föreslagna övningarna, hitta på egna eller passera stationerna,
det är du som bestämmer hur jobbigt det ska vara!

Till sist…
He var ‘n snåljåp utarni Einnervik som haadd vöre båårt e bra tag
frå frurn. Han tjännd se nålta aingsli över wå horn skulle saij då ’n
komme ham utarn att ha hårt a se oppa hale tin han var båårt.
Ettisom he var strax föri juul, se djeck ’n einn dera ’n parfymaffär
å fråge ’n velspackle å velmåle expedit wå som kåån vara ’n
lämpli julklapp åt frurn.
- Wåfför eint ’n exklusiv parfym, föreslo expeditn
Åsse vise ’rna opp ’n snöigg flask som koste 800 kroorn.
- Naij howwa, sa karn, hej er alldeles för durt!
Då komme expeditn fram ve annar flaask som kåste 500 kroorn.
- Naa, hedderna je å för durt, sa karn.
Expeditn for ruuv nålte irritere, å oppa pin kiv ställd ’a fram en
leillpickeli plastburk som kåste bara 200 kroorn.
-Namensi, sa karn, I hadd ju tainkt me nanting rektit bellit!
Då förlore expeditin tålamode ve snåljåpen å ritt om ’n spegel:
Seij Du åt noga nu einni hanjerna, för he jer de belligaste som
feinns einni butiken just nöuw!
Hure he djeck för karom då ’n komme ham he förtäljer ikke
historien!

