Drängsmarksterrängen onsdagar kl. 18.30

-bladet, information från byaföreningen nr. 3/08

Gå eller spring valfri sträcka med start hundratalet meter norr om
Stålbergsvägskälet i Frostkåge. Sträckorna är 800 m, 1,5 km, 2,5 km, 5 km
och 9,4 km. Med eller utan tidtagning. Alla onsdagar till och med den 13/8.
Kågedalens SK

ansvarig utgivare P-O Wikström, redaktör Melker Johnsson
melker.johnsson@gmail.com

Lena Ålstigs dajmkaka
KAKAN
5 ägg
7 dl socker
2,5 dl ljummet vatten
5 tsk bakpulver
7,5 dl vetemjöl
Vispa ägg och socker pösigt. Tillsätt övriga ingredienser under omrörning.
Grädda i 25-30 min i 175 grader.
Efter gräddning nagga kakan direkt med en gaffel. Medan kakan gräddas
kan du göra smörkrämen som ska vara ovanpå.
SMÖRKRÄM
250 gr smör
4 dl socker
3 st äggulor
2,5 tsk vaniljsocker
3 st dubbeldajm
Blanda alla ingredienser till smörkrämen i en panna, sjud tills den blir lite
tjock.
Bred smörkrämen över kakan medan den är varm. Strö hackad dajm över
kakan.
JÄTTEGOD! (Serverades på Folkets Hus vid valborgsmässofirandet)

Järnskrot ger klirr i kassan
Vi vill tacka byborna för bidraget till skrotinsamlingen. Man blir lika
förvånad varje år att det finns så mycket järn i Drängsmark. Ungefär 15 ton
skrot är invägt och ger i kronor cirka 20 000 till byakassan. Vi vill gärna ha in
förslag på saker som vi kan göra som gagnar byn för en del av pengarna.
P-O Wikström, ordförande i byaföreningen

Byaföreningens styrelse:
Ordf. P-O Wikström tfn 72 73 20, vice ordf. Kjell Andersson 72 71 85, sekr. Jeanette
Wikström 72 72 44, kassör Hans-Jörgen Pettersson 72 70 00, Agneta Andersson 72
71 77, Ulrika Karlsson 72 70 95, Jonny Lundqvist 72 71 58, Jonas Larsson 72 73 55,
Ann-Britt Lindmark 72 70 24, Anneli Markström 72 72 17, Lena Ålstig 72 70 83.

Sommarcafé vid Ångsågen i egen regi
Öppet alla veckans dagar mellan kl. 11.00 – 20.00 från den 23 juni.
Huvudansvarig är Catrin Lundström och till sin hjälp har hon
drängsmarksungdomarna Mariell Persson, Pontus Lindmark, Robert Norgren,
Viktor Lundström, Madelen Brännström, Klas Brännström, Simon Lindgren
och Pontus Fahlgren från Frostkåge.
Kaffe, the, drickor, glass, godis, varmkorv, hamburgare, mackor, baguetter,
bullar, wienerbröd, chips, … finns att köpa.

Allsång vid Ångsågen alla måndagskvällar i juli
Hultet drar igång med allsången kl. 19.30 fyra måndagskvällar i juli. Ta med
släkt, vänner, grannar, okända turister från Öland och Trondheim, svärmor
och hennes bekanta, … Nu ska det sjungas! Ta också med något att sitta på.

Bakom redaktörens pannben …

Visning av sågen i drift

Svårt att sova under varma sommarnätter? I så fall kanske Stieg Larssons
Millenniumserie kan bli ett bra sällskap och sömnproblemet skjuts framåt i
tiden. Män som hatar kvinnor (2005), Flickan som lekte med elden (2006)
och Luftslottet som sprängdes (2007) har med milt våld hållit mina ögon
öppna ett bra tag. Efter all spänning och alla intressanta utfall kan jag bara
beklaga att jag har läst varje sida, varje rad och varje bokstav. Jag önskar
helt enkelt att jag hade det kvar! Skön sommar på er allihop, oavsett ni
sover eller är vaken.
Hälsningar ´n Melker

Måndagarna den 7 och 14 juli är sågen i drift. Sågningen startar kl 17.30.

Fiskepremiär lördag 14 juni kl. 15.00 i Kvarnbäcken
Premiärkort 100:-/3 fiskar. Inplanterat ca 400 kg. Kortautomat finns vid
Kvarndammen. Välkommen!
Drängsmarks fvo

Byaföreningen har kiosken öppen under fiskepremiären

Skotrar och fyrhjulingar förstör för markägare
Vid årets maj-stämma beslutades att en information om gällande
lagstiftning om terrängkörning skulle lämnas i SÅG-bladet.
Bakgrunden till beslutet är att många skoter- och fyrhjulsåkare inte
respekterar de bestämmelser som finns och åsamkar markägarna
stora skador och kostnader.
Så här ser lagen om Terrängkörning ut (1975:1313)

1§ Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål
än jordbruk eller skogsbruk är förbjuden i hela landet.
1. på barmark,
2. på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, om det
inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada
på skogen.
3. på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att
körningen kan ske utan risk för skada på marken.
Inom de delar av fjällområdet som regeringen bestämmer är
körning i terräng med motordrivet fordon förbjuden även på
annan mark än som anges i första stycket. Lag (1996:1551).

Mikael Lindgren spelar Hemsöborna på sommarteatern
Under tiden 14 juni – 13 juli spelas August Strindbergs folklivs- och
kärleksdrama ”Hemsöborna” som sommarteater på Västerbottensteatern på
Nordanå.

Lokala utflyktsmål och aktiviteter
◊ Fågeltornet vid Osträsket, Tällåsen
◊ Gråberget med grillplats
◊ Camp Caribo
◊ Ångsågen med Schillmarksmuséet och hembygdsmuseum
◊ Fiske i Kvarnbäcken och Kvarndammen
◊ Elljusspår och hur många mil som helst av stigar och vägar
◊ Naturpasset. Enkel orientering med fasta kontroller. Startkortspaket
finns att köpa på Apoteket Nordstjärnan eller på Skellefteå
orienteringsklubb, campingen. Pris: 40 kronor.

Det byggs nytt i Drängsmark, stort som smått




Tobias Lundmark bygger 1½-plans villa på norra byn. Senaste
nybygget var nog 1995. Jonas och Carina Larsson.
H.Stenvalls Lantbruk AB bygger ut för robotmjölkning och plats för
cirka 90 kor. Ska vara klart till hösten.
Rasmus Andersson, 10 år, bygger ny hundkoja.

Jarl-Kennet Karlsson, född 1944 på norra
byn i Drängsmark, i folkmun kallad Jalle och
känd i nästan alla idrottskretsar i länet.
Drängsmarks IF är laget närmast hjärtat och han
kan nästan inte komma på någon match som han
missat förrän han drar sig till minnes matchen
mot Ljusvattnet 2004 som han bara kunde se en
del av. Och då förlorade givetvis
Drängsmarkarna.
En stor del av sin uppväxt tillbringade han i Nysätra. Mellan åren
1946 och 1959 var han lilldräng på föräldrarnas jordbruk.
Skolgången var i Ånäset och konfirmationen likaså. Men vid femton
års ålder blev det Drängsmark igen och som kronan på verket fick
han en moped av märket Husqvarna som dessutom gick som ett spjut.
Att susa fram i 40 km/timme utan hjälm var inga problem. Så
småningom byttes moppen ut mot bil och första bilen var en MG.
Sedan har han rattat Saab V4, Volvo 142, Toyota Corolla X 3,
Toyota Carina, Suzuki, …
På 60-talet tisslades och tasslades det en hel del om att Jalle vunnit
storkovan på tipset. Och det var sant. Tolv rätt gav cirka fjorton tusen
kronor. Det blev en bil och den stora äran att ha prickat in alla tolv
matcherna.
Efter 30 år på Renholmen kan han idag titulera sig som pensionär.
Det ger tid att hålla koll på travet, Skellefteå AIK hockey,
Sunnanådamerna, fotboll i parti och minut och dessutom besöka
länets dansbanor. För att inte missa något av värde stiger han upp vid
6-tiden på morgonen och granskar norrans sportsidor.
Information från Drängsmarks IF
◊ DIF har beviljats bidragspengar till bygge av klubbhus med
omklädningsrum. Beräknad byggstart hösten 2008.
◊ DIF arbetar med en ny klubbhemsida. Mer information kommer.
Lars Sundström, ordförande DIF

Byafest till hösten
Byaföreningen, Folkets Hus föreningen, Drängsmarks IF och Drängsmarks
skytteförening planerar för en byafest en bit in i augusti. Mer information
kommer vad det lider.

