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Ordförande har ordet 
Nu har det hänt och börjar hända saker i byn då sommaren är i antågande. 23maj 

var det veteranträff vid Torsten Bovins garage. Det kom ett trettiotal bilar av det 

mest skiftande märken och åldrar. Byaföreningen var där med ett uppskattat fika till 

försäljning åt besökarna.                                                                                                                                             

   Drängsmarks – Ostvik/Östanbäcks och Frostkåges Byaföreningar kommer att 

anordna ett veteranrally, en tremilarunda i byarna, den 16 juni. Då kan intresserade 

se gamla fordon passera genom byn och nere vid sågen där start och mål ska vara. 

De kommer att köra genom både norra och södra byn. 

   Sommarcaféet öppnar vi som vanligt veckan efter midsommar. Vi kommer att 

försöka satsa mer för barnen i sommar så vi har köpt två trampbåtar som vi kan 

hyra ut för en trevlig förströelse i dammen, samt en studsmatta som barnen kan roa 

sig med. 

   Sågens Dag, med också en hel del 

underhållning för både stora och små, blir 

av den 27 juli. 

   Nu står vi i skrivande stund i 

startgroparna för att laga de skador som 

uppstod vid översvämningen i oktober och 

vara klara till säsongstart. 

 N’ P-O    

 

 

 

Lördagen den 15 juni klockan 15.00 smäller startskottet för ännu en 

fiskepremiär, nere vid ångsågen.  

300kg regnbåge kommer att planteras. Även i år kommer man att kunna 

fånga märkta fiskar som ger fina priser. 

Hamburgare kommer att finnas till försäljning. 

Priser på premiärkorten 

vuxen 150kr/3st fiskar 

barn 0-10år 50kr/3st fiskar 

Lycka till! MVH Drängsmarks FVO  
 

 
Drängsmarks byaförenings styrelse 2013 
Ordförande P-O Wikström, tfn 72 73 20, vice ordf. Ulrika Karlsson, 72 70 95, 

sekreterare Jeanette Jonsson, 72 72 44, kassör Lena Ålstig, 72 70 83, Benny 

Öhman, 72 10 55, suppleanter Anneli Markström, 72 72 17, Sven-Erik Öman,  

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

Sågens dag den 27 juli. 



 

Det går som en dans när Olivia och Lina håller i taktpinnen 
Olivia Johansson Enmark, 18 

och Lina Bäckstöm, 17, 

Drängsmarkskläppen, är trots 

sin ungdom rutinerade 

dansledare inom Aktiv 

ungdom. De började själva 

tidigt i dansgrupp och har nu 

sedan flera år varit ledare i 

Ursviken, Kåge och det 

senaste året i Drängsmark. 

Olivia ska börja sista året på 

estetiska programmet, 

dansinriktning till hösten och 

Lina sitt sista år på barn- och 

fritidsprogrammet. 

 

Söndagskvällarna har varit vikta för gympahallen i Drängsmark där två grupper 

varit igång. Danslek för 4-6 åringar och streetdans för 7-9 åringar. Det har varit 

både pojkar och flickor som dansat och de har kommit från Drängsmark, Frostkåge, 

Ostvik, Östanbäck, Norrlångträsk, Kusmark, … och till jul hade de en egen 

julavslutningsföreställning. För några veckor sedan var det stor 

avslutningsföreställning på Anderstorpsaulan och både ledarna och barnen var 

glada och stolta över att få uppträda inför fullsatta läktare. 

Till hösten blir det nya grupper som startar och det går bra att anmäla sig på Aktiv 

ungdoms hemsida eller facebooksida. Glada och inspirerande ledare blir nämnda 

Oliva och Lina. 

 

Folkets Hus informerar  
Vi stödjer idéerna. 

Du i uppsamlingsområdet som vill anordna evenemang, ex. dans, loppis, marknad, 

café, handel, studiecirklar, teater, underhållning mm, så har vi lokalen för dig. 

Vi ställer gärna upp med vår lokal och vill stödja idéerna och ser gärna fler externa 

personer som anordnar evenemang i lokalen.  

Kontakta oss för att se vad vi kan göra för dig. 070 - 248 78 28. 

I Folkets Hus styrelse sitter för närvarande 7 personer och styrelsens främsta 

uppdrag är framförallt att sköta underhåll och drift av vårt hus så det uppfyller 

kraven för samlingslokal gällande lagar och regler. 

Under ett år har vi 5-6 egna arrangemang, det är dock inte vårt primära mål att 

driva egna arrangemang. Under ett år har vi mellan 80-100 nyttjandetillfällen i 

form av fritidsaktiveter, föreningsmöten, privata arrangemang m.m.  

Genom att stödja era idéer som gör att fler nyttjar lokalen så hoppas vi öka antalet 

nyttjandetillfällen och därigenom hjälpas åt att säkra framtiden för Folkets Hus. 

Välkommen att höra av dig. 

Styrelsen Folkets Hus. 

 

Olivia Johansson Enmark och Lina Bäckström. 



 

Kågedalens skidklubb inbjuder till Drängsmarksterrängen 
Kom och spring eller promenera i en härlig terräng. Passar alla åldrar. 

Varje onsdag kväll under 

sommaren från 29 maj till den 7 

augusti. Starttid: 18.30 

Sträckor: 800m, 1,5 km, 2,5 km, 5 

km, 9,4 km. Startavgift: Vuxna 20 

kr, skolungdom gratis. Vägvisning 

från E4:an i Frostkåge och Ostvik. 

Final den 11 augusti kl. 13.00. 

Priser till alla barn, samt 

hederspriser. Korv och saft till alla 

barn. Välkomna! 

Kågedalens skidklubb 

 
 

Drängsmarks IF  
Alla aktiva i föreningen måste betala in medlemsavgiften 

omgående.  

Övriga är hjärtligt välkomna när ni så önskar! Bli medlem: Ett 

enskilt medlemskort kostar 100 kr per år, för familj 250 kr 

oberoende av antalet familjemedlemmar. Betalning via 

internetbank:  

1) Betala in medlemsavgiften till plusgironummer: 482 277 – 1 

2) Under OCR/meddelande: Fyll i ditt namn  

3) Skicka därefter ett mail till dif@drangsmark.se med samtliga 

familjemedlemmars namn och fullständiga personnummer. Märk mailet 

”medlemskort”. 

Betalning via Plusgiro: ring Sandra Lundgren 070 – 296 93 15 så kommer hon med 

en blankett och tar de uppgifter som krävs. 

Vi efterlyser någon som kan hjälpa Johnny med matkörningen i sommar. Kontakta 

Stefan 070-517 42 61 f ör mer information. 

Håll ett öga på anslagstavlan vid centrumhörnan för där annonseras när A-laget har 

hemmamatch. Alla som känner sig sugna på att träna med A-laget är välkomna. 

Mer om träningarna och matcher finns på www.laget.se/drangsmarkif 

Stefan Lundgren 

 
Sommarcaféet vid Ångsågen öppnar den 24 juni 
Från midsommar och tre veckor framåt så jobbar 

ungdomarna Emma Johansson, Jennifer 

Brännström och Alexander Kågström. Andra 

perioden är det Thea Karlberg, Anna Marklund 

och Axel Sundström. Handledare blir Emelie 

Jäder. Caféet är öppet 11.00 – 19.00 veckans alla 

dagar. 

mailto:dif@drangsmark.se
http://www.laget.se/drangsmarkif


 

Originalskylten från 1904. 

 
Åbyn-Byske brukshundsklubb informerar 
Den 2-4 augusti kommer vi 

att ha tävlingar på 

fotbollsplanen. Den 2 

augusti har vi 

rallylydnadstävling för första 

gången. 3-4 augusti är det 

agility tävlingar.  

Vi kommer att anordna 

nybörjarkurs i agility, 

nybörjare i rallylydnad och 

en valpkurs till hösten. 

Välkomna att titta på våra 

tävlingar och välkommen 

med anmälan till våra kurser. 

www.abynbyskebk.hundpoolen.nu 

Jenny-Ann Larsson 

 

Lundagård med loppis och antikt 
För er som inte levde i början på 1900-talet så 

är ett besök hos Louise Erikssons loppis och 

antikt på Lundagård ett steg i rätt riktning. 

Diversehandel med spår av Postens 

verksamhet ger en bra bild av tidens gång. 

Drängsmark 128 är adressen. 

Strålande väder vid fjolårets Agilitytävlingar. 

http://www.abynbyskebk.hundpoolen.nu/


 

 

Veteranrallyt Byarundan har sex kontroller 
Första kontrollen är vid 

bönhuset i Drängsmark, 

andra vid bönhuset i 

Östanbäck, tredje vid 

byahuset i Ostvik, fjärde 

och femte i Frostkåge och 

den sjätte vid 

Centrumhörnan i 

Drängsmark. 

Anmälan från kl. 10.00 

och första start är kl 11.00.  

Trots gamla fordon så är 

det högertrafik som gäller! 

 

Centrumhörnan rapporterar 
Just nu känns det som om 1-årsjubiléet den 19 maj blev starten på en solig och 

varm sommar! Vi hoppas att det fortsätter i samma stil och att vi får se, både bybor 

och utifrån kommande gäster, besöka Centrumhörnan för att shoppa, fika, äta glass 

och tanka hos oss hela sommaren.  

Kommer ni ihåg att vi ville ha idéer för utveckling av området utanför 

Centrumhörnan – vi har fått in några få förslag och vill gärna ha fler synpunkter. 

För att åstadkomma den träningslokal/gym. som både ungdomar och vuxna så 

gärna vill ha, så ska källargrunden dräneras och det arbetet startar i dagarna. 

Därefter ska lokalen ställas i ordning och fräschas upp, ett arbete som kommer att 

påbörjas under hösten. Ett alternativ till den planerade terrassen kanske är ett 

område med stenplattor som vi också fått förslag om. Ja fortsätt ge oss idéer. 

Vi har beslutat att anställa en person till. Semesterperioden ska först klaras ut, men 

framför allt får vi möjlighet att ha utökat öppethållande från hösten. Att ha öppet 

alla dagar i veckan tycker vi är viktigt – mera detaljerad information kommer 

senare. 

Drivmedelsförsäljningen går fortsatt bra. I maj sålde vi drygt 69 000 liter vilket är 

rekord. Det betyder mycket för oss att ni tankar i byn! 

Lokalt producerad mat vill vi verkligen erbjuda våra kunder. Ni kan ju t.ex. köpa 

olika brödsorter som bakats i Drängsmark och bageri Kruskaveln i Östanbäck. Jon 

Stenvall erbjuder nu oss att kunna sälja vakuumförpackat nötkött av högsta kvalitet. 

Vi planerar att starta detta redan i juni, så kontakta Centrumhörnan på telefon 

076-764 43 40 för mera info. 

Slutligen, verksamheten rullar på bra och bättre blir det till hösten när vi kommer 

att ha mera öppet än idag! 

Välkomna till Centrumhörnan och Trevlig Sommar! 

Hälsningar/ Styrelsen 

 

Sunt bondförnuft - handla lokalt!  
(Inger Nyström) 

Torsten Bovins Hudson Hornet, 1951, är ett av 

fordonen som kommer att delta i Byarundan. 



 

 
‟N histori frå Amerika 

 He var ‟n gammelbonn i Louisiana, sönnerschti USA, som haadd ‟n litt‟n damm 

dera e scheeft. Dammen passe olekklit bra åt att bada å seem nidi om.  

Satt bonn stöke deill kre om, ve ‟n bröigg, na stolom å e borl att seeit åtve å dreikk. 

Å deill å me he att han plantere na frukttreom kreom dammen.  

Se „n dag då bonn komme ihåg han skuull gå å sei åt om der var nan frukt att 

plååck, to „n se en heink å spassere dit. Då‟n kom nermare se far „n haar att he 

skrattes, skreies and plaskes deri dammen.  

Der voor trei kweeinn som bada naittjen å ruve ha som rolit. Då dem feeng sei 

gammelbonn se ruse dem ditti djupest enn.  

“Ve gå eint opp förrnän Du ha gått jea! Du ska eint få sei oss naittjen, he ska Du 

vetta!” ramme dem ått om.  

Då seg gammelbonn: “Harje kweinne, I hav eint komme hit för att sei hurre je bada 

naittjen, eller rus opp bårti dammen utarn klee!”  

Se håll „n opp heinken satt kweinnern skulle sei, åsse saa „n: “I ha ju bra komme hit 

för att mata alligatorarn I hav jer!”  

Minsann om eint gammelkalla vara brano snabbtainkt! 

Lennart J. Lundqvist 

 
 
Bakom redaktörens pannben … 
Gammalt väcker intresse. Veteranbilar, veteranmotorcyklar, veteranmopeder, 

veteranfotboll, antikt och loppis, … När ska vi få samma intresse för gamla 

människor? Vore det inte på tiden att vi samlade alla 50 plussare på idrottsplatsen 

och likt gamla tiders hästpremieringar vandrar runt i cirklar i bästa gåbortstassen? 

Då skulle vi kunna bära våra kläder som inhandlades förra året eller under något 

annat decennium, utan att behöva skämmas. Och vilket slag under bältet för 

klädkedjorna som tjänar stora pengar på kläder som 

underåringar i landet långt bort så kärleksfullt, eller under 

hot, framställt till skamlöner. 

När vi ändå stosar runt och frotteras med 

varandra så blir det lovligt och vackert att 

bruka modersmålet, skelleftebondskan. Ingen 

bär omkring på mobiltelefoner med asociala 

effekter utan helt plötsligt fungerar facebook på 

riktigt. Levande ansikten möter andra fårade 

och vackra anleten. Vilken fest! Kanske någon 

tekniskt kunnig med kamera med svartvit film kan 

dokumentera händelsen och låta papperskopiorna 

pryda väggarna på något utedass. Förr var det ju 

kungligheterna som satt på dasset. Nu har de för 

länge sedan flyttat till Stureplan och andra planer 

och vi får hålla till godo med äkta norrländsk 

skönhet i stället. 

Hälsningar n Melker 


