
God Jul och Gott Nytt År 
önskas alla Drängsmarkare 

av Byaföreningen 
 

Drängsmarks IF har ny tränare 
Drängsmarks IF fortsätter det goda samarbetet med Ostviks IK.  
A-lagen i div. 5 och 6 får Mikael Lindström som ny tränare. Han 
kommer närmast från Rönnskärs damlag. 
 

Varde ljus – tryck på knappen 
Elljusspåret har fått en nyordning. För att spara energi och klimat så 
tänds elljusspåret bara när någon ska använda det, och då inom tiden 
från mörkrets intåg fram till kl. 21.00. Det sitter en tryckknapp på 
DIF:s omklädningsrum, nordöstra knuten. En enkel tryckning och 
ljuset tänds. Tiduret sköter automatiskt släckningen. 
 

Hockeybanans belysning 
Hockeybanans belysning tänds och släcks via två strömbrytare på 
DIF:s omklädningsrums norra sida. För att spara energi och klimat är 
det bra om alla informerar sig själv, nära och kära om att släcka efter 
sig. 
 

Bakom redaktörens pannben … 
Jag har slagit ett slag för bussåkandet eftersom det kommer att bli en 
vanligare form för flytt av kött och blod i en snar framtid. Och för att göra 
bussåkandet lite trevligare bjuder jag alldeles gratis på några handfasta tips i 
konsten att åka buss. Läs något som kan var intressant eftersom du inte 
behöver hålla ögonen på vägen. ”Flyga drake” av Khaled Hosseini är en 
skakande berättelse om en pojke från Afghanistan som inte lämnar någon 
oberörd. Finns som pocketbok. Vill ni läsa hela boken i bussen så köp ett 
länskort och åk en hel månad. Prata med grannen i bussfåtöljen bredvid. 
Om vad då? Till exempel om han eller hon tror på tomten, om rökning kan 
räknas som aktiv dödshjälp, om vilken psalm som är bäst på julottan, … 
I övrigt kan jag bara tillönska er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt ÅR! 
Hälsningar ´n Melker 
 

Drängsmarks Byaförening tackar alla som ställt upp  
och hjälpt oss på något sätt. Tack! 

                        -bladet, information från byaföreningen nr. 2/07 
             ansvarig utgivare P-O Wikström, redaktör Melker Johnsson 

 
 
Ångsågen fick priset ”Årets industriminne 2007”  
Stort. Ja, förmodligen mycket större än vad gemene man i byn kan 
föreställa sig. Ångsågen väcker intresse långt utanför kommunens 
gränser och det här är första gången som priset tilldelas någon på dessa 
nordliga breddgrader. Svenska industriminnesföreningen har delat ut 
priset sedan 1995 och syftet med utmärkelsen är att stödja arbetet med 
det industriella kulturarvet och belöna långsiktiga och nyskapande 
insatser. 
Drängsmark finns nu i det celebra sällskapet som fått priset. De övriga 
är: 1995 Älvängens repslageri, Älvsborgs län, 1996 Ebbamåla bruk, 
Blekinge län, 1997 Grimetons radiostation, Hallands län, 1998 Boms 
svagdricksbryggeri, Gävleborgs län, 1999 Oljeöns oljeraffinaderi, 
Västmanlands län, 2000 Bältarbo tegelbruk, Dalarnas län, 2001 
Hovermo gårdsmuseum, Jämtlands län, 2002 Kyrkeby gårdsbränneri, 
Kalmar län, 2003 Kalklinbanan Forsby-Köping, Södermanlands och 
Västmanlands län, 2004 Ryttarens torvströfabrik, Västra Götalands län, 
2005 Hylténs metallvarufabrik i Gnosjö, Jönköpings län, 2006 CTH 
Fabriksmuseum i Borlänge, Dalarnas län. 
 
Daglediga sökes till sommarverksamheten 
Kommande sommar räknar byaföreningen med att driva sommarcaféet 
i egen regi. Feriearbetande ungdomar med handledning av kloka vuxna 
är ett tänkt koncept. Därför vill vi ha intresseanmälan från daglediga 
vuxna som kan tänka sig göra något arbetspass vid ångsågen till 
sommaren. Tanken är att samla intresserade daglediga till ”utbildning” 
under våren. Anmäl ditt intresse snarast till någon i byaföreningens 
styrelse.  
Byaföreningens styrelse: Ordf. P-O Wikström tfn 72 73 20, vice ordf. 
Kjell Andersson 72 71 85, sekr. Jeanette Wikström 72 72 44, kassör 
Hans-Jörgen Pettersson 72 70 00, Jonny Lundqvist 72 71 58, Jonas 
Larsson 72 73 55, Ann-Britt Lindmark 72 70 24, Agneta Andersson  
72 71 77, Anneli Markström 72 72 17, Ulf Holmgren 72 73 58, Ulrika 
Karlsson 72 70 95. 



 

Julgransplundring på Folkets Hus 
söndag den 13/1-08 kl. 13 – 15 

Barnteater, dans, tomte, … 
 
Affär och bränsle 
Förhandlingar pågår och fortfarande finns hopp om att affären kan 
uppstå i någon form. Om så blir fallet och miljösanering av området 
genomförts, så är Skelleftebränslen villiga att erbjuda diesel och 
bensin i pump. 
 
Drängsmarks hemsida 
http://www.drangsmark.se/ 
 
275 bilar i Drängsmark – grovt räknat 
Men visst är det väl lite synd att alla dessa bilar ska vara sopbilar och 
frakta sopor till Kåge, Byske, Skellefteå? Ur miljösynpunkt borde det 
var bättre att ett par sopbilar någon gång per månad kom till 
Drängsmark och hämtade glas, metall, papper, kartong, … 
Klimathotet gäller ju även för Skellefteå kommun. Eller? 
 
Åka buss gratis  
Så här går bussarna till Skellefteå: Må – Fr kl. 5.55, 7.00, 7.35, 8.10, 
10.30, 12.40, 14.35, 15.30, 16.45, L 12.40, 21.05, SoH 18.40, 21.05 
Så här går bussarna från Skellefteå: Må – Fr kl. 6.55, 7.35, 9.00, 
12.00, 15.00, 15.30, 16.15, 17.15, 21.50, L 12.00, 20.30, SoH 18.40, 
21.05. Några avvikelser förekommer vid skolornas lov. 
Att åka buss är ett sätt att bidra till minskade koldioxidutsläpp och 
bromsande av klimathot. Så här kostar det att åka buss mellan 
Drängsmark – Skellefteå för vuxna: enkel resa 44:-, rabattkort minst 
6 resor 34:-/resa, månadskort 30 dagar 762:-, länskort som ger rätt att 
åka dygnet runt, länet runt i 30 dagar 1324:-. Vilken semester! 
Om du är intresserad av att prova på bussåkande till Skellefteå så 
lottar vi ut ett par gratisresor sponsrade av länstrafiken. Det enda du 
behöver göra är att skriva namn, telefonnummer och gratisbuss på en 
lapp och skicka/lämna till Melker Johnsson, Drängsmark 41, 934 96 
Kåge, eller e-post melker.johnsson@gmail.com senast den 31/12-07. 
 
 

 

Kortisar 
 Kom ihåg årsmötet! Inbjudan kommer i postlådan. 
 Hyra gympahallen privat kostar 100:-/tim för ett tillfälle, för 

längre period 70:-/tim. Bokningscentralen tfn 73 53 67. 
 Drängsmarksskolan har 77 elever, förskoleklass - åk 6. 
 Fritis har 46 barn, Drängens förskola 15 och Hedens förskola 

19 barn inskrivna. 
 En ny stenmur har lagts mellan dammen och maskinhuset vid 

Ångsågen och nya dammluckor har ersatt de gamla. 
 

Oacceptabla dumheter 
Under året har byn drabbats av en del dumheter i form av inbrott, 
stöld och skadegörelse. En del utrett och uppklarat. Men det kanske 
ändå kan vara på sin plats att lyfta fram frågan på dagordningen och i 
största allmänhet diskutera med våra egna ungdomar hur vi vill 
förhålla oss till mitt och ditt, rätt och fel, värdet av att bruka och 
förvalta gemensamma och allmänna saker, … Vi ska under alla 
förhållanden fortsätta älska våra barn, men inte för den skull 
acceptera allt de gör. Det ställer också krav på oss vuxna att våga 
vara vuxna och bry oss, och säga ifrån när vi ser något gå snett och 
berömma när det ges möjlighet. Med detta är det inte sagt att de 
oacceptabla dumheterna bara gjorts av ungdomar, men ungdomar har 
lätt att lära och med rätt mod kan de också förhindra kompisar att ta 
fel beslut.  
 
Davids limerick 
 
En stolt Drängsmarksbo stod vid Sågen 
för att hålla ett tal, glad i hågen. 
  Men, tyvärr, ur sin trut 
  fick han inga ord ut. 
I gengäld gjorde han vågen. 
 
David Lundqvist 
äkta före-detting 
(Drängsmarkare alltså) 

Limerick är en särskild form av 
skämtvers som uppkallats efter 
staden Limerick på Irland. En 
limerick ska ha fem rader och 
rimschemat A A B B A. Första 
raden bör sluta med ett geografiskt 
namn och innehållet bör vara 
ekivokt eller innehålla en oväntad 
knorr. Antalet stavelser är inte 
givet, men raderna 1, 2 och 5 ska 
ha tre betonade stavelser och de 
övriga raderna två. 

 


