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Bränsle i Drängsmark en möjlighet 
Vi har nu utrett förutsättningarna för att etablera bensin och dieselförsäljning i 

Drängsmark. För att starta upp det hela måste det finnas en juridisk person 

eller förening som ansvarar för verksamheten gentemot Skelleftebränslen. 

Byaföreningen blir väl trolig juridisk person i detta fall. Vi har diskuterat med 

Åke Lind om att hyra bränsleanläggningen, vilket skulle gå bra. Blir det 

verklighet så tar sen Skelleftebränslen över verksamheten, med ansökan av 

tillstånd för handel med brandfarliga vätskor och miljötillstånd. Sen har 

verksamhetsutövaren, i detta fall Skelleftebränslen, ansvar för service och 

reparationer. Det eventuella miljöansvar som kommer efter en avslutad 

verksamhet ligger också på Skelleftebränslen.  

Nu kommer vi till det stora bekymret: 

För att Skelleftebränslen ska nappa på detta så måste vi 

ro i land investeringen, som blir cirka 200 000 kr. Ett kortverk 

som tar alla förekommande bankkort för 130 000 kr och en ny mack för 

diesel och bensin för 70 000 kr. Dessa saker som vi investerar i är sedan våra, 

och naturligtvis om något skulle gå snett och verksamheten upphör, har ett 

restvärde.  

Till den i byn som ansvarar för anläggningen går ett genomströmningsbidrag 

tillbaka från Skelleftebränslen. Det varierar från 5 till 8 öre/liter som ska 

täcka hyra och underhåll runt anläggningen, plogning, sandning och daglig 

tillsyn.  

Vi ska göra en rundvandring i byn för att se hur det är med intresset för att 

hjälpa oss med att ro detta iland. Tanken är att vi ska göra en insamling med 

ett minimibelopp på 500 kr per hushåll, sen får ju naturligtvis alla lägga mer 

om de vill. 

Byaföreningen kommer att satsa 50 000 kronor och Drängsmarks IF 9 200 

kronor (= årets bidrag från majstämman).  

P-O 

 
Har ni hittat hemsidan? 
http://www.drangsmark.se 

 

Sågens dag den 1 augusti  
En helg som det passar bra att bjuda hem lagom vetgiriga gäster på. Delad 

glädje är dubbel glädje. 

http://www.drangsmark.se/


Motionera och vinn 
Det finns en låda vid västra tået där ni kan skriva ert namn när ni är ute och 

motionerar minst 30 minuter. Varje månad lottar byaföreningen ut en vinst 

bland namnen som finns där. Alla som har rört på sig har dessutom vunnit en 

mängd motion och frisk luft. 
 

Arbetsgrupp ”Ångsågen” ska bildas 
Välkommen att delta i en arbetsgrupp som ska arbeta med underhåll och 

praktiskt arbete vid ångsågen. Det kan också handla om att lära sig mer om 

sågning och ångmaskin. Anmäl intresse till Per-Gösta Persson, tfn 72 71 12. 

Ung som gammal är värdefull och behövd. 
 

Byaföreningens styrelse för 2009 består av: 
Ordf. P-O Wikström tfn 72 73 20, vice ordf. Kjell Andersson 72 71 85, sekr. 

Jeanette Wikström 72 72 44, kassör Lena Ålstig 72 70 83, Anneli Markström 

72 72 17, Ulrika Karlsson 72 70 95, Robert Wiklund 560 27, suppleanter 

Anna Andersson 79 04 64, Elisabeth Wallmark 72 70 04, Ingemar Lundström 

070 – 322 20 25 och Ola Lindberg 72 11 53 
 

E fotbollsmeinn 
Oppa ättahalva a 1950-tale se spela DIF båårt mot Norrlångträsk (jåå, demm 

haad faktist e lag den ti’n). He stårme olekklit den där dan. Ve haad motveinn 

i förschta halvlek, å norrlångträskara presse hart i meveinn.  

Men ve for funder. Hure kåmme ’rne deill att målvaktn deres meste sto å 

haingd uti nätern hale ti´n? He var schom om han int varsche stå oppa bainom 

schölven. Meen - motveinn djoort att ve eint voor sche komma deill, utan ve 

haad bara 1-1 i halvti. 

He var grest mela brede deri omklädningsrumme. Se ve for haar djörnom 

vaiddjen hure lagledarn deres schälld ut målvaktn. Åsse hårt ve hur målvaktn 

for skråål, å rooft ”I skarl aller suup mar!” 

Då försto ve ju att han var klappfull. Lagledarn vånn sa: ”Pajkar, schutern he 

je vara se nu då ve få meveinn!” 

Å he djort ve. Maschrn slute 5-2. Seg om norrlångträskara hadd vetta vå dem 

bruke sai om draingmarkspelara: ”Seiern åt, darna vara draingsmarka. Du sei 

dem bara tjwå gåång: Antingen va dem fuull, heller å spela dem fotboll!” 

Men den der gånga djälld ’e ader som derdeill djort ’e samtidit! 

Skrive å han som spela veinsterytter den gånga  

Lennart J. Lundqvist 
 

Daglediga och andra som vill göra något dagsverke behövs 
Sommarcaféet närmar sig. Catrine Lundström är huvudansvarig men behöver 

god hjälp. Anmäl dig till Kenneth Andersson, tfn 72 71 77. 



  

Öppen gård hos Stenvalls Lantbruk AB 

Lördag den 9 maj kl. 11 – 14 
Visning av robotmjölkning, nya och gamla ladugården. 

Provsmakning av äkta nyproducerad komjölk. 

Lotteri. Försäljning av hamburgare, kaffe och fika. 

Tipspromenad (vinnaren meddelas via telefon). 

OBS! Engångsplastsockar delas ut och ska användas när ni är 

inne i ladugården. Dessutom ska ni skriva in er i en gästbok. 

Arrangörer: Stenvalls Lantbruk AB (Hans, Lena, Jon och Johanna) 

och Byaföreningen  

Sponsring från Norrmejerier och Nyhléns Hugosons   

                           VÄLKOMNA! 
 

 

Flaggning vid Konsum på begäran 
Under 16 år har Gunnar Marklund skött flaggningen vid Konsum. Han har 

lusläst tidningarna och skarpsynt hittat de tillfällen som föranlett flaggning 

på halv stång vid bybors begravningar. Nu har han på egen begäran lämnat 

sysslan och Kenneth Andersson, tfn 72 71 77, tar över. Den stora skillnaden 

blir att anhöriga som vill ha flaggning får ringa Kenneth och beställa 

flaggning.  

 

Skoterintresserade efterlyses 
På årets majstämma diskuterades problemet med skoterkörningen utanför 

befintliga skoterleder. Förslaget som antogs blev att en arbetsgrupp borde 

tillsättas som arbetar med dessa frågor och försöker hitta sätt att sprida 

kunskap om skotervett och etikett. Intresserade ombeds kontakta 

byålderman Lars Marklund, tfn 72 70 44. Gärna ungdomar som har bra 

kontaktnät och stort skoterintresse.  

 

Limerick från en utflyttad urdrängsmarkare 
’N kweinntokutkar nörl om Bööisk 

arnonnsere å feck i ’n rööisk 

Men si der djeck’n bet 

för horn sa bara ”Njet!”  

se snart han veilld knäpp opp ’n hööisk 

Lennart J. Lundqvist 

 
 



Byaskatten en solidarisk avgift 
Byaskatten för 2009 är oförändrat 200 kronor för varje hushåll och 100 

kronor för fritidshus. Pengarna går bland annat till drift och underhåll av 

gemensamma angelägenheter såsom vägar, broar, dammar, vattendrag, … 

Men merparten av pengarna går som bidrag till föreningar i byn och 

kommer också på så sätt de flesta till gagn.  
  

Allsångskvällar med Hultet & Comp 
Måndagskvällarna den 6, 13, 20 och 27 juli blir det allsång och trevligheter 

vid ångsågen. Sjung som om ingen lyssnade … Det vill säga, ta i utav bara 

den. 
 

Folketshusföreningen siktar framåt 
Folketshusföreningen ser om sitt hus och hoppas på bidrag som ska ge 

möjlighet till installation av bergvärme. Ett projekt i 400 000 kronors klass 

som ändå beräknas betala sig inom en rimlig framtid. 
 

Följ med på utflykt till Gråberget söndag den 17 maj 
Samling vid f.d. Konsum kl. 10 för utflykt mot Gråberget. Ta gärna med lite 

fika eller lättlunch. Grillplats finns. Cirka 1 km promenad från 

Stormarksvägen. Färdledare är Lars Marklund. 
 

Bakom redaktörens pannben … 
Har vi det bra, eller?  

Om hela världen skulle reducerades till en by med 100 invånare och alla 

proportioner bibehölls så bestod den byn av: 

57 asiater, 21 européer, 14 amerikaner, 8 afrikaner, 52 var kvinnor och 48 

män, 70 ickekristna och 30 kristna, 89 heterosexuella och 11 homosexuella, 

80 hade otillräckliga boendeförhållanden, 70 var analfabeter, 50 var 

undernärda, 1 döende, 2 föddes och 1 hade en PC, 1 hade en akademisk 

examen.  Om man betraktar världen på det viset förstår man 

nödvändigheten av samhörighet, förståelse, acceptans och utbildning för 

alla. 

Om du vaknar i morgon, frisk och icke-sjuk, så är du lyckligare lottad än 1 

miljon människor som inte kommer att leva nästa vecka. Om du inte har 

upplevt ett krig, inte upplevt hunger, fångenskapens ensamhet eller 

dödskampens smärta så är du lyckligare lottad än 500 miljoner människor 

här på jorden. Om det finns mat i ditt kylskåp, om du har ett jobb, om du 

har tak över huvudet och en säng att sova i, då är du rikare än 75 % av 

innevånarna på jorden. Om du har ett konto på en bank, lite pengar i börsen 

och småslantar i en ask, då tillhör du de rikaste 8 % av jordens folk. 

Jo, jag har det bra. Hoppas ni också kan ha det! 

Hälsningar n Melker   


