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Bränsleprojektet blir av
Drängsmarkarna har gjort det igen, man har ställt upp till nästan 100 procent.
Vi är inte riktigt i hamn än, men på något sätt ska det ordna sig. Vi har aktiverat
Skelleftebränslen att börja söka tillstånd och i övrigt förbereda en uppstart. Lena Ålstig, som är
Byaföreningens kassör, har upprättat ett speciellt konto med nr: 8420(2) - 913444902-5 dit kan
man betala in de pengar som man har skrivit sig för. (2) anges i ”clearingnummer” om ni
använder Swedbank, i andra banker så utesluts kontrollsiffran. Om man betalar via bank eller
dator så är det viktigt att man skriver från vem betalningen kommer från så att Lena kan
stämma av listorna. Det tog ganska mycket tid att gå runt med listorna så vi hoppas att det ska
funka på detta vis. Är det någon som vill gå till Lena och betala kontant så går det också bra.
Har någon blivit förbisedd med listan och vill vara med, så går det bra att ta kontakt med Lena
så fixar det sig. Vi har förhoppningen att vi ska kunna starta upp under senare delen av
sommaren.
Bränslekommittén

Midsommarfirande vid Ångsågen
Välkomna till Ångsågen på midsommarafton mellan kl. 12 – 15.
Sommarcaféet står öppet med begärligt utbud. Försäljning av diverse, barn- och vuxenlotterier,
en midsommarstång att dans runt, musik av ”Kusmarkara” (Åke Håkansson, Napoleon
Håkansson och Rune Bergkvist), inget speciellt program, men gott och väl en mötesplats för
ung och gammal.
De som vill ha skjuts av någon anledning, kan ringa Ingemar Lundström på tfn: 72 73 98 så
hämtar han.

Sommarcafé i Ångsågen 15 juni till 16 augusti
Tunnbrödsrulle, hamburgare, varmkorv, baguetter, glass, godis, wienerbröd, Shillmarkskaka,
kaffe, te, drickor, … är ett smakprov på den meny som Catrine Lundström och hennes
medarbetare erbjuder. Årets sommararbetande ungdomar är drängsmarkarna Hanna Pettersson,
Viktor Lundström, Tina Långström,
Sofia Andersson, Madelene
Brännström, Carl Sundström,
Gustav Öhlund, Julia Eriksson,
Ostvik och Sebastian Johansson,
Kusmark.
Öppet alla dagar mellan 12 – 20,
förutom midsommarafton 12 – 15
och midsommardagen som är
stängd.
Fortfarande finns lediga platser för
dem som vill ställa upp och hjälpa
till nere vid sågen i sommar. Ett
stimulerande samarbete med byns
ungdomar.

Sågens dag den 1 augusti – något att längta till

Kulturvecka i Stormark
Fri entré till alla konserter. De é bara å njut!
29 juli
Kulturkväll i Stormark. Körsång, romantisk musik, vernissage.
30 juli
Musik i skymningen i Drängsmarks bönhus. Svenska älskade melodier och
visor med Veronica Stålberg och Phil Collin.
31 juli
Avslutningskonsert i Logen Stormark.
Under hela veckan pågår kursverksamhet i både sång och fri konst.

Fotboll med Drängsmark/Ostvik är kultur
Hemmamatcher spelas varierande i Drängsmark (D) och Ostvik (O).
21/6 Div 5 D/O – KAIF (O)
23/6 Div 6 O/D – Storm (D)
28/6 Div 5 D/O – Ålund (D)
28/7 Div 6 O/D – Kusfors (O)
30/7 Div 5 D/O – Burträsk (O)
7/8 Div 6 O/D – Anderstorp (D)
9/8 Div 5 D/O – Jörn (D)
17/8 Div 5 D/O – Morön City (D)
18/8 Div 6 O/D – Stämningsgården (O)
30/8 Div 6 O/D – Sorsele/Blattnicksele (D)
5/9 Div 5 D/O – Byske (O)
20/9 Div 5 D/O – Myckle kl. 14.00 (?)

Fiske i Kvarnbäcken och dammen
Årskort vuxna 150: -, 12-15 år 100: -, 0-12 år 70: -, dagkort 60: -. För samtliga kort gäller 2
fiskar/dygn. Kortautomat vid Kvarndammen.

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.

Drängsmarksterrängen ett bra sätt att röra på sig
Kågedalens SK hälsar alla välkomna till elva onsdagar med Drängsmarksterräng. Den 3 juni
klockan 18:30 är det första start och den 12 augusti blir det säsongens sista. Välj mellan 800 m,
1,5 km, 2,5 km, 5 km och 9,4 km. Starten är skyltad efter gamla vägen mellan Frostkåge och
Drängsmark, strax norr om vägskälet till Stålberget. Välkomna!

Flaggning vid Konsum på begäran
Anhöriga som vill ha flaggning vid begravningar får ringa Kenneth
Andersson, tfn 72 71 77 och beställa flaggning.

Agilitytävlingar på fotbollsplanen
Vill ni se något kul? Lördag den 22 augusti och söndag den 23 blir det fartfylld och rolig
hundsport. Senast kl. 9 på lördag och 8 på söndag startar tävlingarna. Arrangörer är ÅbynByske Brukshundklubb. Försäljning av hamburgare, varmkorv, hembakat fika, …

Vindsnurran på Hemträsket syresätter vattnet
Vindsnurran driver en luftpump som vintertid för ner syre till den fisk som annars har haft lite
problem med lufttillförseln. Idag finns både många och stora abborrar i träsket.

Bokbussen finns kvar
Bokbussen finns kvar, men har bara barn- och ungdomsböcker. Allmänheten är också
välkommen att låna. Den står vid skolan 9 – 12.30 och förskolan Drängen 12.40 – 13.
Tisdagarna 8 september, 6 oktober, 10 november och 8 december 2009.

”Parkeringstillstånd” krävs
Parkerings- och husvagnsplatsen väster om vägen vid Ångsågen blir kanske
en segdragen historia då ärendet måste upp i byggnadsnämnden. Det är
osäkert om den kommer till stånd under denna sommar.

Schillmarkskakan hemligstämplad
Schillmarkskakan som kan avnjutas i sommarcaféet har Guy Nordström, f d konditor, som
upphovsman. Kakan har kardemumma som smaksättare och är inspirerad från Lovisatrakten i
Finland, där Nils Schillmark var verksam. Receptet är bundet till Drängsmarks Byaförening
och årets kakor bakas av Eivor Larsson, Gertrud Sjöquist och Inga-Britt Håkansson.

Motionsvinnare som skrivit i lådan
Fantastiskt så rörliga Drängsmarksborna är. Under maj månad har drygt 300 noteringar gjorts i
motionslådan vid västra tået. Anna Andersson, byaföreningen, var initiativtagare till lådan och
har också dragit vinnarna i första utlottningen. Helen Långström vann biopresentkort, Jonny
Lindgren 2 fikabiljetter på Ångsågen och Nicklas Andersson 1 trisslott. Grattis!

Allsångskvällar med Hultet & Comp
Måndagskvällarna den 6, 13, 20 och 27 juli blir det allsång och trevligheter vid ångsågen
klockan 19.30. Gästartister är Viktor Lindgren, Urban och Erika, Emma och Johnny,
Stormarkskören med Veronica Stålberg. Eventuellt dyker det upp någon mer gästartist när ni
minst anar det. Ta gärna med något att sitta på. Och att komma lite i förväg och fika något
gott, är väl att sätta guldkant på tillvaron, eller hur?

Västerbottens olika landskapssymboler
Djur: Storspov
Fågel: Blå kärrhök
Blomma: Kung Karls spira
Vapen: Renen med stjärnorna
Svamp: Rynkad tofsskivling
Fisk: Flodnejonöga
Sten: Kopparkismalm
Insekt: Större svartbagge
Mossa: Rostvitmossa
Äpple: Transparante blanche
Grundämne: Guld
Stjärnbild: Pegasus

”N gårlfarihannlar i Traktn
Råke komma mitt unner slaktn:
”Syns frurn de är dags
Me nå’t raffigt i lax
Så här inför tjöttsliga akt’n?”
Lennart J. Lundqvist

P-O Wikström, ordförande i
Byaföreningen i Drängsmark

Bränsle i tankarna
Kontonr: 8420(2)–913444902-5
eller kontant direkt till
Lena Ålstig för dig som är med i
bränsleprojektet.
Kom ihåg avsändare!

Bakom redaktörens pannben …
Plantera träd. Träden tar upp koldioxid och med fotosyntesens hjälp får vi godsaker i form
av kolhydrater och syrgas tillbaka. 1,5 kg koldioxid + 0,6 kg vatten ger 1 kg kolhydrater +
1,1 kg syrgas. Allt detta arbete sker medans vi står bredvid med armarna i kors och andas
lugnt. Fantastiskt! Kanske allén genom byn kan få sig en komplettering med björkar?
Är det någon som sett en barfotavandrare? Med rumpan bar. Stupfull. Kedjerökande.
Proppmätt. Utan trasig penna. Efter vägen mellan Drängsmark och Ostvik har stackaren
tappat lite av varje. Ser ni personen i fråga, våga ingrip! I det tillstånd personen verkar vara
kan det gå lika illa som för renarna som också legat efter vägen. Naturen har på några veckor
tagit tillbaka renarna, men lämningarna efter vandraren har lång tid kvar.
Stiftelsen Håll Sverige Rent är en opinionsbildande organisation som verkar för att minska
individens nedskräpning, främja återvinningen och öka miljömedvetenheten i syfte att bidra
till en hållbar utveckling. De noterar bland annat att ingenting försvinner, ALLT finns kvar
och hänvisar till de ungefärliga nedbrytningstiderna på skräp. Glas – 1 miljon år, plast – 450
år, aluminium – 200–500 år, tuggummi – 20 – 25 år, plastbestruket papper – 5 år,
cigarettfimp – 1 – 5 år, apelsinskal – 2 – 5 veckor.
Hälsningar n Melker

