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Ordförande har ordet 
Nu har det blivit klart med pengarna till renoveringen av dammarna vid Sågen. Vi har 

beviljats 380 000 kr vilket är ca 40 000 kr mindre än kalkylen visar. De pengar som 

fattas ska vi kompensera med sågning av bjälkar ur eget virke till renoveringen. Det 

blir Erik Gustavssons Bygg som ska utföra arbetet. Arbetet kommer att genomföras 

under den period som vattenföringen är som minst, vilket innebär att det kommer att 

störa verksamheten under senare delen av öppethållandet. Vi har som vanligt sökt 

skolungdomar till verksamheten vid Sågen och är som tidigare i behov av ideella 

krafter till hjälp. 

I senaste befolkningssiffran för Drängsmark har vi 51 barn mellan 0 – 6 år (och jag 

har sett att det är fler på gång) vilket är oerhört gott för framtiden, bl.a. skolans 

framtid. Vi har däremot lite verksamheter för barn i byn. Kom gärna med förslag. Ett 

förslag som vi fått är att ordna sångstunder för de mindre barnen. Finns det intresse 

bland föräldrarna anmäl er till Jeanette Jonsson på tfn.72 72 44 eller 073-031 55 51, 

så ska vi försöka fixa det.  

Vid Centrumhhuset pågår en febril verksamhet där det också behövs ideella krafter 

både ute och inne. Vill du hjälpa till ring till Curt Lidman tfn.070- 680 60 53. 

Ideellt arbete kan verka jobbigt, men det är ett bra tillfälle att både ha trevligt i ett 

mycket muntert gäng och samtidigt lära känna folk i byn och stärka 

sammanhållningen. 

Vi har tidigare haft en uppmaning till byborna att märka upp sina postlådor, men det 

har inte hänt så mycket så nu uppmanar vi byborna igen att märka upp sina postlådor 

med nummer och namn. 

Byaföreningen ska som förut beställa en container för metallskrot i slutet av maj. 

Man kan även lämna bilbatterier i en särskild låda som finns vid platsen. Som tidigare 

vid P-O:s garage. Avkastningen som 2011 blev ca 10 000 satte vi in i verksamheten i 

Centrumföreningen där vi nu kan börja skörda frukterna av ett oförtrutet arbete med 

att skapa en social träffpunkt i byn.  

P-O Wikström 

 

Ungskog skadas av vårdslös 
skotertrafik 
Flera markägare har hört av sig som 

upprörs över oskicket att köra skoter 

utanför befintliga skoterleder.  

Bilden är från  Anders Brännströms skifte 

norr om Camp Caribo. Han säger att det 

inte är så roligt att se sin ungskog 

sönderkörd av skoteråkare. 

 



 
Skänk saker till Centrumhusets loppis 
När ni har vårstädning, tänk på oss i Centrumhusets loppis. Lämna in det ni inte ska 

ha kvar. Hela och rena saker tas tacksamt emot. Däremot inga kläder.  Ni kan lämna 

på bryggan eller kontakta Inger Nyström, tfn 0910 – 72 73 26 eller 073 – 832 73 78. 

Vi behöver folk som kan arbeta ideellt lördagar och söndagar på Centrumhuset! 

Anmäl till Gun-Britt Essner, tfn 0910-72 70 19 eller 073-047  30 68. 

 

Centrumhuset genomgår en ansiktslyftning 
Renovering pågår. Här är några av de duktiga arbetarna. 

 

 
 

Inger Nyström                    Alf Berglund och                 Hörnet på Centrumhuset 

                                            Curt Lidman 

 

 
Martin Lundmark                  Curt Lidman 

 
Drängsmarks byaförenings styrelse 2012 
Ordförande P-O Wikström, tfn 72 73 20, vice ordförande Kjell Andersson,  

72 71 85, sekreterare Jeanette Jonsson, 72 72 44, kassör Lena Ålstig, 72 70 83, Ulrika 

Karlsson, 72 70 95, suppleanter, Anneli Markström, 72 72 17, Sven-Erik Öman,  

073 – 091 32 42, Anders Isaksson, 890 93 och Sören Larsson, 070-244 53 08. 

 



Drängsmark på vårmässan  
Fem byar kommer att presentera sin by och sina pågående projekt under vårmässan 

11 – 13 maj. Drängsmark är en av dem. Besök montern och ta del av 

händelseutvecklingen i bygden. 
 

Fotbollssäsongen är i gång 
Drängsmarks IF i samarbete med Osviks IK har två lag i seriespel. Laget som kallas 

Drängsmark/Ostvik spelar i division 4 och Ostvik/Drängsmark i division 6. Division 

4 inleder seriespelet med match mot Jörn på Skogsvallen den 5 maj kl 15.00. Den 12 

maj kl 16 är Bureå motståndare och matchen spelas på Guldvallen i Skelleftehamn. 

Division 6 startar med match mot KAIF 2 den 13 maj kl 13.30 på Sörvalla.  
 

Drängsmarksterrängen onsdagar 
Jan Hällgren med kollega hälsar alla välkomna till elva onsdagar med 

Drängsmarksterrängen. Onsdag den 30 maj klockan 18:30 är det första start och den 8 

augusti blir det säsongens sista lopp. Välj mellan 800m, 1,5km, 2,5km, 5km, 9,4 km.  

Ett skojigt sätt för hela familjen att träna tillsammans och förbättra sina tider eftersom 

man tävlar mot sig själv från gång till gång. Starten är skyltad efter gamla vägen 

mellan Frostkåge och Drängsmark, strax norr om vägskälet till Stålberget.  

Kågedalens skidklubb 
 

Vårtecken på väg 
God morgon våren. Lite svårt att vakna? En vinglig tumregel i dessa 

trakter är snöfritt, eller i det närmaste snöfritt på Valborgsmässoafton. 

Kan bli svårt att leva upp till detta skottår. Men en del vårtecken har 

ändå visat sig.  

Hjördis Westin i Bullhems bagarstuga.       Olof Strandgren med vedkap och klyv. 
 

Tre motionslådor att välja på 
Det finns tre motionslådor, en vid Sören och Monica Lundmark på norra byn, en 

annan vid korsningen södra byn – västra tået och den tredje på elljusspåret. Alla har 

ett skrivblock med penna och som motionär är det bara att skriva dit sitt namn och sin 

adress. Varför adress istället för telefonnummer? Jo, det underlättar för lådansvarige 

Sören Larsson när han ska lämna vinstbeskedet i brevlådan om han slipper söka efter 

adressen. Det förutsätter givetvis att alla läst P-O:s uppmaning i ”ordförande har 

ordet” där han uppmanar till bättre märkning av brevlådorna. 



 
 

 

VALBORGSFIRANDE 

VID FOLKETS HUS 

 

19.00  Vi börjar sälja fika och lotter.   

           Grilleldar och grillpinnar finns! 

20.00  Brasan tänds 

20.30  Vårtal 

21.00  Vårsånger 

 

OBS! Inget fyrverkeri i år! 

Välkomna! 
  

 

           Byaföreningen 

 
 

 

 

 



 

He var ‘n aaintj som bodd kwar å schött om gårln, fastän horn haadd före hava som 

smått om ’e sen gubben dödde. Se ’n dag knacke ’rne oppa dörn. Då horn öppne, se 

sto he ’n snöigg å verl-kledd kar utaför  ve ’n storgrann dammsugar.”Gomorron 

frun”, saa ’n oppa schwernska. ”Om jag kunde få ta ett par minuter så ska jag 

demonstrera det allra senaste i starka dammsugare”.”Dji de å”, ramme ainka, ”I jer 

pank å utarn e öör!” samtidit som horn förschöökt staing åt dörn.Men 

dammsugarajenten henne få fotn mela karmen å dörn och braout opp  dörn oppa vi 

gavel.”Ha inte för bråttom, snälla frun”, sa ’n åt kweinna.  ”Låt mig i alla fall 

demonstrera hur bra dammsugaren är”, åsse snårt ’n ut ’n stor hästskit oppa matta 

der ’a farstugolve.Sen saa ’n:”Om inte min dammsugare tar bort alla denna 

hästskit, ska jag personligen äta upp det som blir kvar!”Då staig ainka åtta bak e 

steg å flire. ”Tjere, då varl Du letta  me häämt ’n sche ått de, för i mårsche staingd 

dem å strömmen hitti gårln!” 

Lennart J. Lundqvist 

 

 
Majstämma i bönhuset 

Traditionen hålls vid 

liv. Tisdag den 1 maj 

klockan 11.00 är ni 

välkomna till 

majstämman på 

bönhuset.  

Idag är det Lars 

Marklund som är 

byålderman.  

1843 hette byåldermannen Jonas Pettersson och 1992 valdes Eivor Larsson som 

första kvinnliga byålderman. I byns arkiv på Folkets Hus finns mycket intressant 

läsning. Bland annat gamla mötesprotokoll. 

 

Bakom redaktörens pannben … 
”Drängsmark Open” i kubb. Kubb, familjespelet där man kastar pinnar för att träffa 

knektar och slutligen kungen. Roligt och prestigefullt. En heldag i bländande sol. 

Tävla i singel, två-, tre-, fyra, fem - eller sexmanna lag. Varför kallas det 

”mannalag” när det är lika självklart att kvinnor och barn deltar? Deltagare från 

Frostkåge, Ostvik, Vittangi, Bodö, Hortlax, Vänersborg … Gruppspel med 

avslutande finalspel. Lagen får ha med sig egna kubbspel och knektar och kung får 

vara hur vackert och konstnärligt skapade som helst. Pris till mest iögonfallande 

spel. Startavgift. Inga domare. Tävlande lag kommer fram till ett resultat i varje 

match.  

När blir det av? Ja, säg det. Det här är bara ett förslag, fritt för vem som helst att 

sjösätta.  

Hälsningar n Melker  

 


