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Ordförande har ordet
Nu är snart sommaren till ända med allt vad det innebär. Vädret har inte varit det
bästa men vi har i alla fall haft plusgrader, och det är ju positivt, de som har varit i
skogen säger att det är gott om hjortron. Vädret har också märkts på besöksantalet vid
Ångsågen som inte varit så bra som ifjol.
Vi är ju ganska bra på att skapa projekt i Drängsmark där ett av dem är renoveringen
av dammarna i Ångsågen. Det startade i början av juli och är inte riktigt klart än men
man kan se ljuset i tunneln. Där har gjorts en jätteinsats av ideella krafter. Mest
drabbad har projektledaren Lars Marklund blivit, men det är många fler som jobbat
ideellt med renoveringen. Entreprenör för bygget är Erik Gustavssons Bygg från
Byske. Och ett stort tack till markägare som skänkt skog som vi kunnat såga till
virket till dammrenoveringen.

En nästan torrlagd
Kvarndamm var
förutsättningen för
att dammarna
skulle kunna
renoveras.
I sommarcaféet har Benny Öhman jobbat med ungdomarna och det har fungerat
mycket bra och vi får passa på att rikta ett stort tack till dem som ställt upp på
helgerna när Benny varit ledig. Ungdomarna som var Olivia Boström, Gabrielle
Öhman, och Johan Marklund första perioden. Olivia Johansson, Alexander Kågström
och Elina Lundström andra perioden.
Nu måste vi tillsammans se till att Centrumhörnan kan överleva så att vi kan behålla
träffpunkten och den service vi där kan bedriva i en by med framtidsutsikter och där
det springer små knattingar överallt. Vi har drygt 50 barn mellan 0-6 år så det skapar
ju bra förutsättningar för skolans framtid så kör FÖRSIKTIGT när ni är ute med
något fordon.
P-O Wikström
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Ny träningsrunda med start på Passgatan

Några kliv in på den lilla vägen mellan Passgatan 16 och 20 startar gula slingan.
I samarbete med Drängsmarks IF har Marie Stenvall och Johanna Stenvall markerat
en ny träningsrunda med start i skogsbrynet mellan Passgatan 16 och Passgatan 20.
Banan är markerad med gula stenar och är cirka 3,8 km i
en lättsam och lättframkomlig terräng. Lämplig för
promenader, joggning och riktig hårdkörning.
Efter banan finns fem stationer för styrketräning och varje
station har minst två olika övningar. Ett alldeles
förträffligt sätt att själv få avgöra hur mycket ansträngning
man är beredd att utsätta sig för.
Köp gärna medlemskort i Drängsmarks IF.
100: - per person eller 200: - per familj och år.
PG 48 22 77 – 1, ange namn och personnummer.

Bönhusrapport
Kyla och uppvärmning är ju som bekant Bönhusets akilleshäl, men trots att det är
kallt i sommar är bönhuset öppet för aktiviteter – de traditionella som majstämma,
skolavslutning, vigslar och barndop – men höjdpunkten hittills är nog Veronica
Stålberg och Pillip Collins konsert den 22 juli.

Phillip Collin och
Veronica
Stålberg.
Denna kväll fick vi kultur på hög nivå, underbar sång och orgelmusik och insyn i
Ellen Lundkvists skrädderi från 1940-talet och framåt. Hur ska vi, dagens
Drängsmarksdamer, kunna toppa denna elegans? Vi får nog bara konstatera att det
var bättre förr ...

Ett axplock från Ellen Lundkvists skrädderi visades i Drängsmarks bönhus.
Fr.v . Lina Larsson. Emelie Marklund, Gertrud Sjöquist, sömmerskan Ellen
Lundkvist, Pernilla Rafiqui och Eva Jutterström.
Men passa på om ni vill hyra Bönhuset (tillgång till serveringsdelen kostar 400 kr)
vi vinterstänger perioden 1 oktober - 1 maj.
Bönhusföreningen/Gertrud

Grunnlure
He var ‘n bonn söör om Bastuträsk som haadd båårt
premiereheingst’n sen då ’n djeck oppa baite
strax åt’ll spåre. Satt han stäämd SJ å påsto att
Stokkholmståge haadd tjårt iherl heingst’n. SJ
schecke dit ‘n finare ‘n advokat enna frå
Stokkholm för att djera opp om
erschättninga. Dem träffese der ’a stasjorn i
Bastuträsk, å advokat’n bört ju vesamma att
förschöök luur
heingstägarn att djera opp utarn att gå deill
domstol. Han
djoort wå han kåånd för att heingstägarn skulle
gå ve oppa ’n låg
erschättning. Deill slut se gav ju heingstägarn
ve se å to bara harta a wå
han had bedjort för heingst’n. Då allt var
oppdjort se kånn eint
firnadvokat’n frå Ståkkholm håll se utarn scheg oppa rarn schwernska:”Jaa Du, jag
vet inte hur jag ska säga detta, men nu satte jag verkligen dit Dej. Av dom som
hade ansvar för tåget var en full och den andre sov när tåget passerade Dina ägor.
Och då inget vittne till detta fanns bluffade jag till mej till halva priset för
hingsten!” ”Jaa har Du”, schwåra heingstägarn ”I warl ju gotjänn att I var schom
nervös om I skull vara se få ut nanting bårti harna. Du förstår, heingst’n komme
lonke’n hammi stall’n i mårsche!”
Lennart J. Lundqvist

Dans för unga
Vi är två stycken tjejer som är dansledare i Aktiv Ungdom och har
tänkt starta två dansgrupper i Drängsmark i höst.
Danslek 4-6 år och Streetdance 7-9 år.
Vi behöver minst 12 stycken i varje grupp för att
kunna starta upp dansgrupperna så sprid gärna
vidare till alla ni känner!
Anmäl till: www.aktivungdom.se
skelleftea@aktivungdom.se
Facebook: Aktiv Ungdom Skellefteå
Mer information angående dagar och tider kommer
skickas ut till er som anmält er senare i sommar.
Vid frågor till oss dansledare:
Olivia Johansson Enmark 076-805 37 80
Lina Bäckström 073-086 46 20

Centrumhörnan – visst har ni besökt den
Byns naturliga centrum som för närvarande är öppet tisdag - fredag 15.00 – 20.00
och lördag - söndag 13.00 – 16.00. Ambitionen är ju att öka öppethållandet, men vi
avvaktar och ser hur intäkter och kostnader matchar varandra. Att vi bybor köper
produkter i kioskbutiken, fikar, äter hamburgare och shoppar på loppisen är vad
som behövs för ett utökat öppethållande. Vi öppnade den 19 maj och har en ökande
försäljning varje månad så det ser riktigt bra ut. Inger och vi andra i föreningen ser
positivt på utvecklingen.
Beträffande bränsleförsäljningen ser det också bra ut. Skelleftebränslen ler med
hela ansiktet när de rapporterar månadsförbrukningen. Snittet hitintills i år är 64
kbm/månad varav bensin 29 kbm och diesel 35 kbm. Mycket glädjande att ni alla är
så trogna och tankar här i Drängsmark. Ni har väl inte missat att vi inne i butiken
har andra produkter till motorer som ex. 2- och 4-taktsoljor, oljor till
gräsklipparmotorer, sågkedjeolja i 1 liters och 10 liters förpackningar, Aspen 2taktsbensin, spolarvätska, tändvätska, mm. Kom gärna med förslag på produkter
som ni saknar i butiken eller andra synpunkter. Skelleftebränslen har också fått
klart med besiktning och ett nytt tillstånd för verksamheten här i Drängsmark som
gäller t.o.m. 2022-01-01.
Tyvärr har vi drabbats av en omfattande vattenskada i övervåningen i fastigheten
vilket innebär att vi utrymt lägenheterna och kommer att renovera under hösten.
Målet är att renoveringen ska vara klar i november. Verksamheten i
Centrumhörnan kommer inte att påverkas av detta. Vi ska ha öppet som vanligt
även om innertaket måste målas om.
Ett sätt att få ett ökat öppethållande kan också vara att det blir flera frivilliga som
arbetar utan ersättning. Anmäl er till Gun-Britt (073-047 30 68) så kan ni få
arbetsträna lite för att se vad det innebär!
Centrumföreningen/Kenth

Mycket på gång i centrumhörnan i höst





Tisdag 21/8 kommer Fotvizon tillbaka. Passa på att boka
fotvård (begränsat antal tider)
Fredag 31/8 har vi kvällsöppet till kl. 22.00. Kvällens erbjudande
är: Räkmacka
Lördag 8/9 blir det höstmarknad utanför butiken. Mer
information kommer närmare den helgen.
Fredag 28/9 har vi Thaibuffé med bokade platser. Mer
information kommer.

Välkomna till Centrumhörnans första höst!
Inger Nyström

He var ‘n paapp å sårn harnsch som voor ut å fiske en härli sommardag. Der
dem seittje nidi båt’n, se for paitjen vaarl som nyfiken oppa he han såg
kreingom se.
Se han fråge pappa sen: ”Har du pappa, hur’e komm he deill att båtn jersche
fluut ovarna vattnern?”
”Ja har du”, schwåra pappen, ”he vait int I rektit”.
Då he haad gått ’n stånn, se frågen paitjen a nöijest: ”Har du pappa, hur ’e
komm he deill att fisken kan annes unner vattnern?”
”Ja har du”, sa pappen, ”si he kan I raint eint schwåra oppa”.
He djeck ’n stånn deill, åsse fråge paitjen: ”Har Du pappa, wåfför jer himmeln
se blå?”
”Ja har du”, schwåra pappen, ”he jer eint gåtta vetta”.
Deill slut se frååg paaitjen: ”Har Du pappa, du vaarl fäll inte onnerli för att I
frååg om se möitje ådi?”
”Naij howwa”, sa pappen. ”Om du aller frååg, se ler Du de ju aller nanting
heller!”
Lennart J. Lundqvist

Bakom redaktörens pannben …
Rör på dig! Det är inte säkert att någon annan gör det åt dig. Om ni har de fysiska
förutsättningarna att vara i rörelse så erbjuder Drängsmarksregionen fantastiska
möjligheter till omväxlande motion. På Passgatan finns den nya ”gula slingan” på
3,8 km, elljusspåret har två olika alternativ, 1,5 och 2,5 km och
Drängsmarksterrängen med start i Frostkåge har 800m, 1,5 km, 2,5 km, 5 km och
9,4 km. Dessutom finns stigar och vägar i oorganiserad form, nästan hur långt som
helst. Fotbollsplaner, hockeyplan, tennisbanor, gymnastikhall att hyra, boulebana,
vägar att cykla efter, … Inga ursäkter på grund av alternativbrist.
Om vi tycker att vi har en fin och trevlig bygd att värna om så är det tillåtet att
berätta och visa den för gäster som kommer på besök. Lite klädsamt skrytsam får
man vara när man är lokalpatriot.
Evenemang i byn sätter också fokus på Drängsmark som en alternativ by att leva
och bo i. Kulturveckan i Stormark, Agilitytävlingarna på fotbollsplanen, träffar vid
Ångsågen, aktiviteter på Centrumhörnan, matcher på Kamvallen, skidtävlingar på
idrottsplatsen, trevligheter på Folkets hus, fiskepremiär vid Kvarndammen,
skyttetävlingar, loppisar och auktioner, … Men, vi måste bli mycket bättre på att
torgföra och synliggöra våra aktiviteter. Idag söker folk i farten efter aktiviteter på
nätet. En samlad och uppdaterad hemsida för alla föreningar och aktiviteter i
Drängsmark skulle nog öka attraktionsvärdet och besöksfrekvensen. Om det nu
skulle vara ett önskemål. Någon har sagt att ”syns man inte så finns man inte”. Så
illa tror jag inte att det är, men syns man så är det i alla fall lättare att få kontakt.
Hälsningar n Melker

