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Byaföreningen informerar
Tiden går fort och snart är det sommar igen!
Den 23/6 öppnar sommarcaféet nere vid Ångsågen, öppet alla
dagar 11-19. Söndag 6/7 körs Byarundan med start kl.11 vid
Ångsågen och måndag 7/7 kommer Återfallsknuttarna cirka
kl.18.45 till caféet och fikar. Sågens Dag den 27/7 blir nästa
stora arrangemang, mer information kommer längre fram.
Flytvästar
Byaföreningen behöver fler flytvästar till dom som vill använda
trampbåtarna i Ångsågen. Har ni flytvästar som bara ligger i
förrådet tar vi gärna emot dom, alla storlekar behövs.
Tå-rundan
Ni hänger väl med och motionerar? Köp ett startkort för 20 kronor
som säljs från kl.18 vid Centrumhörnan och häng sen med när vi
startar gemensamt kl.18.30, du väljer själv om du går, springer
eller cyklar. Ingen tidtagning! Lämna in startkortet efteråt så är
du med i utlottningen av fina priser.
Fiskepremiär!
Lördagen den 14 juni kl 15.00 smäller startskottet för ännu en
fiskepremiär, 350 kg Regnbåge är beställt. Premiärkort för vuxen
kostar 150 kr/3 st fiskar, premiärkort för barn tom 10 år 50 kr/3
st fiskar. Fånga en av dom 5 märkta fiskarna och vinn ett pris.
Hamburgarförsäljning finns. Efter premiären gäller dygnskort för
60 kr eller årskort för 200kr. Årskort kommer att finnas att köpa
på centrumhörnan, samt hos P-A Persson och Emil Forsling.
Dygnskort betalas i den röda lådan vid dammen.
MVH Drängsmarks fvo
Lotteri
Åbyn-Byske Brukshundklubb genomför ett stort lotteri med
dragning 3e augusti 2014. Dragningslistan kommer att publiceras
i Norran den 8:e augusti 2014. Nio fina priser lottas ut och
förstapriset är ingenting mindre än en badtunna från
Sverigetunnan med ett värde på 20 000 kr! Lotterna finns att
köpa för 100kr/st på Centrumhörnan.

Bönhusföreningen
Kära bybor, Bönhuset finns att hyra den varma delen av året, vi
låser upp inför den traditionella ”Majstämman” och stänger till i
oktober. Förhoppningsvis blir det några barndop, eller varför inte
vigslar, även denna sommar men lokalerna kan även nyttjas för
andra sammankomster, priset är 400 kr per aktivitet.
Per-Gösta Persson, ordf.
Följande arrangemang finns att besöka i bönhuset:
Gudstjänst den 15/6 kl:13:00 Obs tiden! Kyrkkaffe! Jan Skoog
och Karin Hagewald. Konsert med Veronica Stålberg den 29/6,
ev. fler medverkande, klockan 18.30. Surströmming den 21/8
kl18:00. Älgbön den 31/8 kl14:00 Obs tiden! Kyrkkaffe! Lars
Öberg och Karin Hagewald
Åbyn-Byske Brukshundklubb
Kurs verksamheten är i full gång på brukshundklubben, det hålls
både rallylydnadskurs och valpkurs.
Den 9 juni kommer det att hållas en rallylydnadstävling och det
är alltid kul med publik så ni är välkomna att titta!
Den 14 juni kommer det att hållas en uttagningstävling i agility
för ungdomar. Kom gärna förbi och titta och heja fram era
favoriter. Åbyn-Byske Hundungdom kommer anordna drop inträffar för valpar under hela sommaren. Perfekt träning för både
nya och gamla valpägare. Instruktörer kommer Victor Gustafsson
& Marie Jehrén att vara. För mer info, kolla hemsidan
abynbyskebk.hundpoolen.nu eller facebooksidan Åbyn-Byske
Brukshundklubb & Hundungdom. Ni ungdomar som har hund är
välkomna på måndagar jämna veckor och träna.
Folkets Hus
Drängsmarks Folkets Husförening har haft årsmöte och den nya
styrelsen ser ut så här: Marie Brännström, Ordförande, Hanna
Lundqvist, vice Ordförande, Boel Lundholm, Sekreterare, Marie
Wiklund, Kassör, Magnus Wiklund, Viktoria Lindberg och Per
Hagman ledamöter. På grund av en dubblering av
försäkringspremien så måste vi höja hyran av Folkets Hus, dom
nya priserna finns på våran hemsida, freewebs.com/folkan.
Vi planerar en rad evenemang som vi hoppas blir välbesökta:
31/5 cykelfest, kl.21.30 öppnar puben, 23/8 klädbytardag.
Under hösten blir det "ungdomsgård" åk 1-5, sista fredagen varje
månad, Zumba/core, Flärdkväll, Spelkväll, IKEA-resa, Lucia.
Håll utkik på vår hemsida och på vår Facebook-sida så missar ni
inte något.

Centrumhörnan Drängsmark
Lokal kioskbutik med lokala varor.
Boka köttlåda Från Stenvallen Lantbruk, 5 kg eller 10 kg, och du
får den före semestern. Ring butiken på 076-7644340.
Vi tar tacksamt emot skänkta prylar till vår loppis.
Nationaldagen 6/6 erbjuder vi något extra i cafeét.
Stormarks Kulturdagar
Årets Kulturdagar, som Veronica och Christoffer Stålberg
anordnar, går av stapeln 28/6 – 5/7. Gitarristen Joel Karlsson,
med rötter i Vilhelmina, är gästartist och hans musik andas poesi.
”Finn din Röst” 1-4 juli och ”Kom och Sjung” 3-4 juli och
konstkurs ”Fritt Skapande”, 2 dagar datum efter önskemål,
anmälan till Veronica_stalberg@hotmail.com eller
torill.findeisen@projektstrategerna.se.
Konserter: Söndag 29 juni kl.18.30 Drängsmarks Bönhus, Onsdag
2 juli kl.18.30 Logen i Stormark, Fredag 4 juli kl.18.30
Elevkonsert Logen i Stormark, Lördag 5 juli kl.18.30
Avslutningskonsert i Kåge Kyrka.
Centrumföreningen
Centrumföreningen, Byamännen och Byaföreningen inbjöd i
februari kommunalrådet Lorents Burman för att diskutera
landsbygdsfrågor. I Drängsmarks fall är problematiken kanske lite
annorlunda än för många andra orter på landsbygden, vi upplever
att det är efterfrågan på bostäder och oro finns för att antalet
förskoleplatser inte kommer att räcka till. Lorents Burman
informerade om att kommuner inte ekonomiskt kan stötta
byggande på landsbygden – samma villkor ska gälla för hela
kommunen. Resultatet av mötet blev en boende-enkät som
delades ut och gav 40 inlämnade svar. Merparten av de svarande
sa sig vara intresserade av att hyra lägenheter och ett tio-tal
hade intresse av villabyggande. Behovet av mera lägenheter
kommer föreningarna att gå vidare med, men uppmaningen till
kommunen är att snarast anlägga den stadsplanerade Drevgatan
och att vara beredd på utökning av antalet förskoleplatser.
Centrumhörnans verksamhet och öppettider blir desamma under
sommaren, semestervikarie kommer att anställas och
frivilliggruppen täpper till luckor i schemat. Ni har väl sett att vi
nu har GB-glass i kiosken och att vi inrättat en datahörna för
besökarna.

Guider behövs
Det finns ett behov av fler som kan guida grupper i Ångsågen. Är
det någon som känner sig intresserad eller vill veta mer så kan ni
kontakta någon ur Byaföreningens styrelse.
Nödstopp
Information till alla som utnyttjar tankstationen: nödstoppsknappen får endast användas i krissituationer, tex om en slang
går sönder så det sprutar ut bränsle. Den senaste tiden har
nödstoppen använts bl.a. när kortautomaten krånglat och det
hjälper inte. När nödstoppen tryckts in måste servicepersonal
komma till tankstationen och återställa knappen, vilket kan leda
till många timmars stopp när man inte kan tanka.
HÄLSCHOKOST’N JER INT ALLTI ’n VÄLSIGNELSCH
He var e gammelfålk som bood åtve golfbarna sö i Rönnbaittjen.
Men se råke dem ut för ’n bilolöck å strukke ve baigge tjwåern.
Dem haadd vöre väldansch piigg å knööi, möittje tack vare att
dem allti mosjonere der a golfbarna å att kweinna var fanatisk
oppa att jamt djiva dem hälschokost’n.
Då dem komme oppi himmeln, se to ’n Sankte Per mot dem å
vise dem worsch dem skuull få bo. Fint värre var ’e, ve e stort e
kök, e flott badrum å ’n olekklit stor saingkammar. – Men wå
koost harna, fråge kalln. –Jamen, seg ’n Sankte Per, Nu jer Du ju
oppi himmeln, å der jer aall dala gratis! Sen djeng dem ut å ’n
Sankte Per vise dem golfbana bakerom husrumme deres. He var
den bäste dem haadd seitt nårnschtirn. – Men wå kost ’e att spela
jerna, fråge kalln. Å ’n Sankte Per sa återidjen att harna jer oppi
himmeln, å allt jer gratis. Einni klubbhuse vare e oppduke den
mest rikliga medag som kånn tainkes. – Men mått koost harna,
fråge kalln. – Men ha Du int förstått att allt jer gratis, nu då je
vara oppi himmeln, påmeint ’n Sankte Per. Då seg kweinna: Men
vänt nålta, jer feinns ju eingar lågkalorialternativ! Då vart ’n
Sankte Peer som allverscham, åsse seg ’n: - Jamen harna jer de
bäste bårti alltihop. Nu vara je oppi himmeln, å då kånna je eta se
möitje je vili borti allt som feinns, å je bö aller vara rädd för att
val faait eller förloor kondisjorn! Då vart kalln varnsinni, å sätt
deill hååp å skrei ut över se. Frurn förschöökt att lungern ne ’n, å
fråge wå som djort ’n se garn. Då seg kalln: Jamen om inte he ha
vöre för den der förbannade hälschkost’n Du ha aairnvise se ve
att ställ deill jamt, se kånn ve ju ha vöre jerna redan för tei år
sen!

