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Konsum en affär för ekonomiska föreningen
Nu kan vi äntligen lämna en del information om ”gammkonsum”. En del bitar börjar
falla på plats. Man har meddelat från bolagsverket att Ekonomiska föreningen är
registrerad, vilket betyder att den kan börja fungera. Köpekontrakt är upprättat med
Åke Lind och köpebrev med handpenning ska skrivas veckan efter midsommar.
Innan vi skrev köpebrev besiktades fastigheten och den befanns vara i gott skick.
Köpet ska göras klart den 1 augusti. Vi har varit på banken och de ställer sig positiva
till köpet.

En styrelse är tillsatt med Kenth Norgren som ordförande och övriga ledamöter är
Gertrud Sjöquist, sekreterare, Lena Ålstig, kassör, Sanna Albinsson och Ronny
Fjällström. Suppleanter Kurt Lidman, Inger Nyström och Markus Berggren.
Fönsterbyte och ändring av entré ska göras. Bygglovet är klart och vi räknar med
byggstart i september.
Lägenheten blir hyresledig i oktober då Åke flyttar till Byske.
När vi fått klart föreningen kan vi öppna konto och samla in pengarna för andelarna
och lämna ut andelsbevis. Troligtvis under augusti.
Bidragspengarna har vi inte klart med än. Ansökan måste kompletteras. Vi ska träffa
Monica Marklund från Trekom Leader veckan efter midsommar.
Orsaken till fastighetsköpet är att vi genom fönsterbyte och flyttning av entré kan
behålla bränsleanläggningen som den är idag genom att avstånden halveras med
brandklass 60 på fasaden.
P-O Wikström

Drängsmarksterrängen onsdagar
Terränglöpning alla onsdagar fram till och med den 18 augusti. Gemensam start
klockan 18.30 på skogsvägen norr om avtagsvägen till Stålberget. Välj mellan 800 m,
1,5 km, 2,5 km, 5 km och 9,4 km. Startavgift 10 kronor. En kamp mot tiden även om
man väljer utan tidtagning! Arrangör är Kågedalens skidklubb.

Nykrossat i gropen väst i byn
Under en treveckorsperiod har Anders Larssons åkeri, Byske, kört krossverket i
gamla grustaget väst i byn. Nu finns 20 000 ton nykrossat i alla dimensioner till
försäljning.

Café Ångsågen öppet mellan 26 juni och 8 augusti
Catrine Lundström ansvarar även i år för den populära caféverksamheten vid
Ångsågen. Från klockan 11 på förmiddagen till klockan 19 på kvällen finns billigt
och gott fika att inmundiga. Årets nyhet är våfflorna med
grädde och sylt. Annars finns ångsågstoast, hamburgare,
varmkorv, ”gofika”, Shillmarkskaka, glass, …
De sommararbetande ungdomarna är Niklas Lundgren,
Ostvik, Johanna Lindmark, Kåge, Carl Sundström,
Gabriella Norgren, Moa Ritola och Andrea Kågström,
Drängsmark.
Boulebanan och volleybollplanen finns för användning och under öppettiderna finns
klot och bollar att låna i kiosken.

Kjell och Lotta Gustafsson i Hultet bygger nytt ”fuse”
Bygga nytt eller lägga ner inom några år, var de alternativ som Kjell och Lotta
Gustafsson stod inför. De valde nybygge och om planerna håller så ska bygget stå
klart den första oktober i år. Lotta är arkitekt och konstruktör för byggnationerna. Det
blir en ny ladugård med 77 båsplatser och en robot som sköter mjölkningen. Gamla
ladugården med drygt 40 platser kommer att stå kvar, men blir hemvist för sinkor och
ungdjur.
Utomhus har en ny gödselbrunn anlagts. Inte alldeles enkelt
eftersom det visade sig finnas både stora och stora mängder sten
under matjordslagret. Mer än 300 kubikmeter sten har sprängts
bort för att få till en tillräckligt djup bassäng.

Fiska i Kvarnbäcken och dammen
Fisk är inplanterad i Kvarnbäcken och dammen. Bland annat 5 stycken troféfiskar
med cirka 5 kilos vikt. Fiskepremiären har varit och mycket fisk har fångats, men det
finns fortfarande mycket fisk kvar.

Årskort vuxen: 150 kronor (2 fiskar/dygn)
Årskort 0 – 10 år: 100 kronor (2 fiskar/dygn)
Dagskort: 60 kronor (2fiskar/dygn)
Drängsmarks fiskevårdsförening håller på att ordna med en bro vid Almarselet.
För information och fiskekort:
Per-Anton Persson 070 – 356 36 32
Emil Forsling 070 – 335 70 48
Drängsmarks fiskevårdsförening

Köp lotter
Byaföreningen har startat ett lotteri med mycket fina vinster.
Bland annat är första pris ett aluminiumsläp från 3S Alutrailer,
andra pris en Stihl motorsåg, tredje pris en digitalkamera. Sök
upp någon i styrelsen för de har lotter till försäljning. Lotter finns
också i sommarcaféet i Ångsågen.

Två fulla sopsäckar med skräp per kilometer
Ett par hundra liter småskräp per kilometer har återfunnits efter vägen mellan Folkets
Hus och korsningen vid vägen Ostvik – Frostkåge. Återfås inte ens mot beskrivning.

Drängsmarks IF hemmamatcher
Drängsmark/Ostvik har ett gemensamt herrlag i div 4 norra,
Ostvik/Drängsmark IK heter laget som spelar i div 6. De alternerar
sina hemmamatcher mellan Kamvallen i Drängsmark och Sjöberga
Ostvik. Gemensamt för matcharenorna är det goda fikat.
Div 4 norra hemmamatcher
30/6
D/O – Robertsfors BK
Sjöberga
19.00
2/8
D/O – Betsele IF
Kamvallen
19.30
14/8
D/O – Vilhelmina IK
Kamvallen
14.00
21/8
D/O – Medle SK
Sjöberga
14.00
4/9
D/O – Lycksele IF
Kamvallen
14.00
18/9
D/O Bastuträsk SK
Sjöberga
14.00
Div 6 hemmamatcher
2/7
O/D – Clemensnäs IF
30/7
O/D – BK Solbacken
10/8
O/D – Byske IF
13/8
O/D – Stämningsgården/Myckle
5/9
O/D – SK Storm
19/9
O/D – Sörböle FF

Sjöberga
Sjöberga
Kamvallen
Sjöberga
Sjöberga
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19.00
19.00
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Drängsmarksterrängen onsdagar
Terränglöpning alla onsdagar fram till och med den 18 augusti.
Gemensam start klockan 18.30 på skogsvägen norr om avtagsvägen till
Stålberget. Välj mellan 800 m, 1,5 km, 2,5 km, 5 km och 9,4 km.
Startavgift 10 kronor. En kamp mot tiden även om man väljer utan
tidtagning! Arrangör är Kågedalens skidklubb.

Stordiket rensat
Stordiket som går från Hemträsket och rakt västerut genom hela byn har rensats upp.
Nu går det nästan ta sig fram simmande genom samhället. Stordiket som grävdes för
hand i mitten av 1800-talet hade handkraften sittande bakom spakar, i en hytt, denna
gång .

Agilitytävlingar 21 och 22 augusti på fotbollsplanen
Åbyn-Byske Brukshundsklubb kör favorit i repris från fjolåret. Fartfylld hundsport i
dagarna två. Från tidig morgon till kväll. Mat och hembakat fika finns att köpa.

Har ni hittat hemsidan?
http://www.drangsmark.se
Anders Isaksson, tfn 070-695 50 02, är ansvarig för sidan. Där kan ni också
läsa gamla och nya Sågblad. Inte alltid exakt lika som pappersutgåvan. Ibland
med någon bild, ibland med något annat.

Kurs i ramsågning
Den 28 augusti blir det en kurs i ramsågning. Bengt Spade och
René Sjöstrand är kursledare och kursen vänder sig till
intresserade i hela landet.
Bengt Spade, industrihistoriker och
kursledare

Ingen allsång vid Ångsågen i sommar
Det blir ingen planerad allsång vid Ångsågen i sommar. Kjell och Lotta Gustafsson
har fullt upp med att bygga ladugård. Men, det är fritt fram för vem som helst att ta
ton och klämma i med något taktfast när ni besöker sommarcaféet.

Allsångskväll anno 2009

Vinnare från motionslådan
Under februari var det 300 som trotsade vädret och motionerade och skrev i
motionslådan. Kicki Karlsson belönades med 2 handvärmare, Rickard Holmlund,
hopfällbar grillpinne och Marianne Holmlund med ett vikbart sittunderlag. I mars
var det 299 motionärer och turen föll på Ulla Andersson, hopfällbar grillpinne,
Petter Andersson, tändare och Jenny Marklund vikbart sittunderlag. Sedan hände
något märkligt. Trots att vintern envist höll sig kvar så var Drängsmarkarna riktigt
på gång! 637 underskrifter! Rekord så in i vassen. Kurre Brännström drog nytta av
det och fick ett cykellyse, Torgny Lindfors, hopfällbar grillpinne, Daniel Norgren
och Veronica Möller fikabiljetter till Ångsågen. Maj samlade 395 underskrifter och
vinnare blev Harry Gustafsson och Josefin Holmgren, fikabiljetter till Ångsågen
och Jennifer Lindgren fick en blomstercheck.
Anna Andersson
He var ‟n boon som komme å tjåårt „n döingschäpp oppa fel si å vegen.
Fjölingen råke tjör förbi å nattulitvis stoppe ‟n boon.
”Du kör på fel sida”, saa ‟n åt bonnom. ”Jag måste bötfälla Dig!”.
”Jaha” saa boon, meda han såg hure flöujern cerkle kreom skalln harnsch
fjölingen.
”Förskräckliga flugor det där!” sa fjölingen.
”Jåå”, schwåra boon, ”ve kall dem cerkelflöuöjern”.
“Jaha, å va är de för ena flugor då?” fråge fjölingen.
”Jaa, he jer de flöujern som cerkel runt kreom hästarschåla”, seg bonn.
”Hör Du Du Du, står Du här och kallar mig hästarschel” saa fjölingen å ruve
vaarl brano garn.
”Naij howa, he kom aller oppa frågan!” schwåra bonn. ”Men si
cerkelflöujern, dem vara eint jettlure dem eint!”
Lennart J. Lundqvist

Bakom redaktörens pannben …
Kan jag få föreslå en ytterst tillfällig men nödvändig högtidsdag. Stora
postlådeöversynsdagen, tisdag den 6 juli när Esaias har namnsdag och
ytterst få är upptagna med att fira eftersom det inte finns så många med
det vackra namnet längre. Varför detta påhopp? Jo, gå ut och titta på
era postlådor. Vem äger vad? I många fall finns en adress daterad början
sjuttiotalet, i andra fall något oläsligt namn och i många fall INGEN REKLAM.
Men alla kan inte heta INGEN REKLAM. De som försökt dela ut något i lådor som
ska vara riktat till någon speciell har i alltför många fall gått bet. Gissverk och hopp
om att grannar träffas och delar post mellan sig är räddningen. Om ni till äventyrs
vill vara anonym så föreslår jag att ni plockar bort lådan, kontaktar posten om att få
lagra inkommande post för att sedan hämta den själv. Men då uppkommer
problemet. Vem är posten? Och var finns den? Om möjligt svensk eller dansk?
Kanske till och med privat? Eller är det kassaservice? Den går väl i alla fall att
hämta på ICA i Kåge? Väl gömd bland tandkräm och såpa. Närmare anonymitet
går det knappast att komma.
Trevlig sommar i alla fall!
Hälsningar n Melker

