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Byaföreningen informerar
Vad har hänt och vad händer i Drängsmark?
 I början av juli var en björn på besök i
byn, lämnade tydliga spår efter sig på en
sandväg på heden.
 Sommarcaféet har varit öppet från
midsommar till den 8/8 under ledning av
Catrin Lundström och ett antal av byns
resurser, samt 6 skolungdomar. Vi har
även genom arbetsförmedlingen haft
hjälp av Åke Wallström från Båtvik.
 Den 2/8 var det allsång vid ångsågen med
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musik av Bälgadraget, ett spelgäng på 13
personer.
 Den 5/8 kom motorhistorikerna på besök till sommarcaféet. Vi körde sågen
för visning. Mycket uppskattat.
 På idrottsplatsen byggs nu den länge planerade rampen av Jonny Lundqvist
& co. Vi hoppas att det ska bli uppskattat av ungdomarna, då man tidigare
tvingats köra ganska långt för att hitta en ramp.
 En kurs i ramsågning ska hållas i
ångsågen den 28/8 med folk från norra
Sverige.
 Det har tydligen alltid varit många järn i
elden i Drängsmark. Byborna har lämnat
järnskrot till ett värde av 19 000 kr som
blev ett välkommet tillskott i
Byaföreningens kassa. Vi tänkte därför
bjuda på surströmming, potatis och bröd
på byafesten på idrottsplatsen den 13/8. På grund av ett missförstånd
kommer inte Hultet och comp att spela på surströmmingsfesten.
 Den 14/8 passerar veteranrallyt ”Guldrundan” en kontroll vid ångsågen med
80-100 fordon av alla sorter och åldrar. Välkomna dit och titta på bilarna,
caféet är öppet mellan klockan 10 – 15.
 Lotteriet är inte slut än så passa på och köp lotter av någon i styrelsen om ni
inte fått tillfälle ännu. Bland priserna finns aluminiumsläp, motorsåg,
digitalkamera, …
Byaföreningen
P-O Wikström

Bo Fuhrman har seriespelat under sju decennier
Bo Fuhrman, för de flesta känd från Norran, men bland idrottsintresserade ett känt
ansikte på och bredvid fotbollsplanerna i länet. Inte minst i Drängsmark där vi haft
glädjen att lära känna Bosse både som spelare och inspirationskälla i fotbollslaget
och som en trogen supporter på sidan av planen.
Det som ändå får begagnade fotbollsspelare att lyfta på ögonbrynen lite extra och
med beundran se, är att herr Fuhrman, några år över 60, fortfarande är aktiv och
målspottare av rang. Numera i Sörböles fotbollslag.
Vad sägs om följande CV:
Seriespel på 1950-talet, -60-talet, -70-talet. -80-talet, -90-talet, 2000-talet och 2010talet. Sju decennier!
Mer än 400 mål. Fördelade enligt följande (cirka): Sunnanå 80 mål, Munksund 40,
AIK 200 (96 i seriespel, mest bland de idag levande spelarna), Morön 40, Byske 2,
Citykamraterna 40, Drängsmark 10, Ostvik 6, Sörböle 4 (just nu, jagar vidare!),
Västerbottens länslag 5 och Nordsverige 1. Vi kan bara lyfta på hatten och gratulera
och hoppas karriären fortsätter skadefri ännu många år.
”Småsträckningar är ett problem och inte springer jag mycket, det finns andra i laget
som gör det”, säger Bosse, som fortfarande skriver i Norran. Både sport och allmänt.
Gubben är seg.
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Vem som är 40-talist bland Sörböles målskyttar går knappast att ta miste på.
Kolla Bosses dagliga blogg på www.norran.se Han skriver mycket om
Drängsmark/Ostvik och missar ogärna en match på Kamvallen eller Sjöberga.

Folkets Hus renoverar entré och toaletter under hösten
Med start i mitten av september hoppas vi
vara klara med reparationerna till det är
dags för luciafirandet. Under månaderna
fram till december är det därför inga
evenemang planerade. Ni som är
intresserade av att hyra Folkan under
renoveringsperioden kan höra av er till oss
så försöker vi hjälpa till med att hitta en
lösning.
Anders Eriksson ordf.

Agilitytävlingar 21 och 22 augusti på fotbollsplanen
Passa på att stifta bekantskap med en trevlig form av hundsport. Åbyn-Byske
Brukshundsklubb kör favorit i repris från fjolåret med agilitytävlingar i dagarna två.
Från tidig morgon till kväll. Cirka 400 starter per dag. Matservering. Lördag finns
hamburgare och kycklingsallad på menyn och söndag erbjuds hamburgare och
våfflor. Dessutom finns hembakat fika bägge dagarna. Gratis inträde, alla är hjärtligt
välkomna.

Catrine Lundström summerar sommaren vid Ångsågen
– En ganska bra sommar trots att det inte varit så många arrangemang där, säger
Catrine. Hamburgare och våfflor tycks vara de stora favoriterna när det gäller mat.
Minst 300 våfflor har gräddats. Många trevliga besökare från när och fjärran.
Amerika, Polen, Australien är några av nationaliteterna. Ett trevligt återseende var
Marie Reid som återvände för en dag. Som femåring flyttade hon med sin familj till
Australien efter några år i Drängsmark. Marie bodde då i huset närmast Folkets Hus
där Dagny Lundqvist bor idag.

Drängsmarks byaförenings styrelse 2010
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, Robert
Viklund, 560 27, Anneli Markström, 72 72 17, Ulrika Karlsson, 72 70 95, suppleanter Anna
Andersson, 79 04 64, Ingemar Lundström, 070 – 322 20 25, Ola Lindberg, 72 11 53 och Sören
Larsson, 72 71 79.

Vinnare från motionslådan
Grattis till alla motionärer som fått fin motion i
sommar och bland er så har följande haft lite extra tur.
I juni var det 242 underskrifter i lådan och Kerstin
Holmgren och Boel Lundholm vann fikabiljetter till
Ångsågens café. Olof Strandgren vann en tändare.
Under juli motionerades det ännu mer. Närmare
bestämt 367 tillfällen. Kristina Johnsson och Jörgen
Larsson vann fikabiljetter till Ångsågens café och
Rolf Grönlund vann en pannlampa.
Anna Andersson

Ekonomiska föreningen med Konsumfastigheten klar
Nu är det definitivt klart. Drängsmark Centrum Ekonomisk förening är registrerat
hos bolagsverket och vi har fått nödvändiga handlingar. Vi har fått ihop en bra och
engagerad styrelse som verkligen vill att det vi gör ska gagna bygden. Mycket arbete
ligger framför oss och vi hoppas på allt stöd från byborna, såväl ekonomiskt som
praktiskt.
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att
äga och förvalta fastigheten Drängsmark 7:7, ”Centrumfastigheten” med dess lokaler
och bostäder samt upplåta lokaler.
Medlemmarna deltar med egen arbetsinsats och som konsumenter. Vid föreningens
bildande upplåts delar av lokalerna till en obemannad bensin/dieselmack. Föreningen
skall verka för att bl.a. tillhandahålla vissa varor och tjänster till boende och besökare
i Drängsmark.
Medlemskap erhålls genom inbetalning av andel/andelar. Efter styrelsens
godkännande utfärdas personligt andelsbevis och andelarna registreras av föreningen.
Det finns fortfarande möjlighet att teckna sig för andelar. Vi ser naturligtvis gärna att
fler tecknar sig för andelar och du som är intresserad och ännu inte anmält dig,
kontakta Gertrud Sjöquist på tfn 0910 - 72 70 69 eller 070 – 313 01 66.
Du som tidigare tecknat andelar men känner dig osäker på hur många andelar du
tecknat dig för, kan även kontrollera detta med Gertrud som har upprättat en
andelsförteckning utifrån tidigare erhållna anmälningar.
Vi har nu öppnat konto för föreningen hos Swedbank vilket betyder att vi kan börja
samla in pengarna från alla som hitintills tecknat sig.
Andelsbevisen är under framtagande och så snart dessa är tillverkade kommer vi att
informera om var, när och hur ni kan betala och erhålla dessa andelsbevis.
Nu är det även klart med köpet av
Konsumfastigheten. Den 2 augusti
betalade föreningen slutlikviden, så
nu är vi fastighetsägare. Vi har även
tecknat erfoderlig
fastighetsförsäkring. Fönsterbyten
och flytt av entré kommer att ske
under hösten. Det innebär att vi då
uppfyller de nya kraven beträffande
macken och således inte behöver
flytta pump och påfyllning.
Vi måste däremot ansöka om nytt tillstånd för macken. Nuvarande tillstånd går ut i
mars 2011.
Beträffande macken så vill vi passa på att informera om utfallet så här långt. Macken
startades den 21 november 2009 och försäljningen av drivmedel har
utvecklats mycket positivt. Sedan starten så har drygt 384000 liter passerat slangen,
varav cirka.44 % är diesel. Det ger ett snitt på cirka 47,5 m³ / månad, mycket

glädjande och ett utfall som vi alla ska känna oss stolta över. Ju mer som tankas,
desto bättre för vår förening.
Macken fyller ett år söndag 21 november 2010. Det kommer vi att uppmärksamma
med någon form av aktivitet. Vi återkommer om detta.
Skelleftebränslen vill passa på att informera om att man är mycket nöjda med utfallet
och att lojaliteten gentemot byns satsning är stark. Skelleftebränslen har försökt att
hjälpa till på sitt sätt genom att hålla en schyst prisnivå och en bra drift. Man har
dock haft alldeles för mycket trassel med betalkortsterminaler och då framförallt med
kvittofunktionen. Det innebär att de med största säkerhet kommer att byta ut samtliga
betalkortsterminaler under hösten. Vi kommer då att märka en del skillnader rent
hanteringsmässigt när man skall tanka, men funktionsmässigt så är allt detsamma.
Hälsningar Kenth Norgren

’N ellrekweinn komme ditti dagrumme oppa ellreboende å håll opp
knitnevan sen.
- Han som jersche djiiss wå I hav einni nevan, han få komma å leigg åtve me
i kwell!
Der sat ’n kar å lääst tinninga. Han såg opp uti ’a nålta flyktitt åsse seg ’n:
- He ruv som ’e voor ’n pingvin Du hav einni hanna!
Då vart kweinna som töst ’n lång stånn. Men se flire na opp se å saa:
- Hardu, hedderna he var deillräcklitt ner!
Lennart J. Lundqvist

Bönhusets fönster har fått välbehövlig färg
Tidens tand tär. Bönhuset inget
undantag från den regeln. Nu har
fönstren fått en grundlig
genomgång och likaså de vackra
pelarna vid ingången.

Urban Andersson
precisionsarbetar.

Vitbergets faciliteter

Under Sören Lundmarks ledning har Vitberget fått
ett ordentligt vindskydd med sittplatser, bord och
grillring. Ett högklassigt utedass inbjuder till
sittning med öppen dörr, bara för att i lugn och ro få njuta av utsikten. Sommartid
finns dock ett och annat mygg som kan ge skinkklåda om baken är bar alltför länge.

Bakom redaktörens pannben …
Det var bättre förr, och ju förr dess bättre. Eller inte? Läste i Skelleftebladet från
augusti 1930 att en årsprenumeration av just den tidningen kostade 6 kronor om den
avhämtades. Ville man ha den hemburen var det bara att kosta ut sig 9 kronor per år.
Oavsett vilket man valde så kunde man läsa att gymnastikskor, Gislaveds blå prima,
kostade 2:35 vid storlek 20-27. Storfotade 43-47 gick nästan skorna av sig för 4: paret. Fanns att köpa på Sko Konsum. De som var mer intresserade av levande ting
kunde köpa ett par silverrävar för 2800 kronor. Om de sedan var aktiva kom förstås
en del återbäring med tiden. Det hände inte med gymnastikskorna, inte ens om
ägarna var lika flyfotade som dagens Usain Bolt.
Den 28 augusti 1930 kl 10 fm började skolkökskursen för
fortsättningspliktiga flickor i Drängsmark. Kursen pågick i sex
veckor. Lära för livet och lära för att föda upp karlar var
förmodligen mottot med kursen. Jag kunde inte hitta någon
kurs i hur man föder upp silverrävar. Men det kanske är
ungefär som att föda upp karlar. Karlar i mogen ålder
påminner i viss mån om silverrävar. Eller inte?
Hälsningar n Melker

