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Sågens dag vid Ångsågen
Lördag den 1 augusti kl 11 - 15
Sågningar kl. 11.30 och 13.30
Försäljning av hamburgare och gott fika, utställning av
lokala konstnärer,
uppvisning av Agility,
besök museet med dess rika innehåll,
kom och upplev historiens vingslag.

PUBAFTON med Hultet kl 20
vid Ångsågen.
Tältkapacitet: 72 + 54 + 18 m²

Välkomna!
Dags att betala in pengar till bränsleprojektet
Bränsleprojektet kommet att bli av under förutsättning att vi får in de pengar
som vi fick inskrivna på listorna som vi gick runt med. Därför vill vi påminna
om inbetalningen till kontot. Det har tydligen inte fungerat att betala med alla
betalsätt till kontonumret som vi uppgav i förra numret av sågbladet.
Men nu erbjuder vi tre möjligheter att betala in pengarna:
 Kontant direkt till Lena Ålstig, tfn 72 70 83
 Byaföreningens BANKGIRO 5231 – 0042
 Kontonummer 84202–913444902-5 (Swedbank) för överföring
Man ska tydligen alltid använda 2:an som var inom parentes i kontonumret vi
presenterade i förra sågbladet, oavsett vilken bank man har.
Det är viktigt att man uppger vem det är som har skickat pengarna. Det räcker
med att skriva ert namn eftersom det är så begränsat antal tecken som ryms.
Desto fortare vi får in pengarna, desto mer kan vi ligga på Skelleftebränslen
om att komma igång med macken. De som inte kom med på listan kan
fortfarande ”kliva på tåget”. Vi fick av naturliga skäl inte med alla. Vi vet
idag inte någon säker slutsumma, så det känns viktigt att så många som
möjligt går med.
Bränslekommittén

Sommarcafé i Ångsågen 15 juni till 9 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.

Catrine Lundström, Sofia Andersson, Tina Långström, Gertrud
Sjöquist och Viktor Lundström redo för arbete på sommarcaféet.
Nattpatrullering
Vi har haft en del ovälkomna nattliga besök i
byn i början av sommaren och har därför
börjat med nattlig patrullering sen den 1 juli
för att eventuellt upptäcka och avstyra dylika
besökare. Efter semestern skulle det vara bra
med fler frivilliga som har möjlighet att vara
ute på veckonätterna. Har ni möjlighet så ring
P-O på 070 – 521 25 23.
P-O Wikström

Trickcykelbana vid hockeyplanen
Byaföreningen ska hjälpa ungdomarna med en trickcykelbana vid
hockeyplanen. Idag skjutsas de till stan för att utöva sitt intresse. Det är
naturligtvis både tidsödande och miljöovänligt . Vi har fått klartecken från
kommunen om att få använda området för ändamålet med upprättande av
ett nyttjanderättsavtal. Förhoppningsvis blir området trevligare när det är
klart.
P-O Wikström

Bad i Ljusvattnet
Ungdomar kan!
Med god tilltro
från vuxna har
badplatsen vid
Ljusvattnet fått
ett rejält lyft
genom idogt
arbete av ett
gäng ungdomar.
Sand i mängd
har flyttats,
bryggor byggts,
flotte med
hopptorn,
omklädnings/samlingsrum med kamin, livboj, grusad tillfart, … Så snyggt
jobbat och så skräpfritt! Förutom den vackra miljön så är allt badande gratis
och badet är öppet dygnet runt, året runt. Visserligen krävs en del redskap
för att simma ett par av årets kyligare månader. Men det går.

Motionslådan sätter folk i rörelse
Motionslådan vid västra tået är ett bra bevis på att Drängsmarkarna
motionerar. Antalet som antecknar sig ökar varje månad. Under juni var det
336 underskrifter. Extra tur på sina rundor hade följande som vann:
 Kjell Lundgren, en trisslott och två tialotter
 Emilia Öhlin, två fikabiljetter Ångsågen
 Ulla Andersson, två fikabiljetter Ångsågen
Om ni undrar hur de som vinner får sina priser så är det
så enkelt som att Anna Andersson delar ut dem i
vinnarnas postlådor.
Har ni uppmärksammat att det finns fina bänkar
utplacerade efter vägarna? De går utmärkt att sitta på. Ja,
till och med att ligga på när tröttheten kommer ifatt en.

Catrine Lundström ägnar sommarledighet åt sommarcafé
Vem är hon kvinnan som nästan ständigt är
vid Ångsågens sommarcafé? Jo, Catrine
Lundström från Drängsmark och barnfödd på
Degerön. Gift med Ingemar och tillsammans
har de barnen David 19, Victor 17 och Elina
snart 13 år. Bor i gröna huset vid
Kusmarksvägskälet. Huskatten Bamse, 14 år,
en sköldpadda och ett antal hönor
kompletterar familjebilden.
Arbetar på Bruksskolan som assistent/resurs. Viker nu i stort sett hela
sommarledigheten till att vara huvudansvarig för sommarcaféet vid
Ångsågen. Och som om inte det skulle räcka. Övriga familjen har också ett
stort engagemang och
mycket tid i projektet.
… skulle inte fungera utan de
Hon är noga med att
fantastiska ungdomar som
poängtera att sommarcaféet
inte skulle fungera utan de
sommarjobbar
fantastiska ungdomar som
sommarjobbar och de
daglediga vuxna som finns till hands som handledare.
Årets handledare är: Eivor och Lars Larsson, Gertrud och Per Sjöquist,
Agneta och Kenneth Andersson, Ola och Gunbritt Essner, Solgerd
Forslund, Rosalie Keller, Kerstin och Alf Berglund, Ove Wallmark, Lena
Ålstig, P-O Wikström, Ingemar Lundström, Torsten Bovin, Inger Nyström.
Ungdomarna som arbetar har många olika sysslor att sköta. Bland annat
bakar de gott fikabröd. Av de tio sorter som finns är nio bakade av dem.
En av årets favoriter är Ångsågstoasten. En varm dubbelsmörgås med
skinka, ost och tomat och en Cole slow sallad till. Wienerbröden och
Schillmarkskakan är ju sedan tidigare klassiker.
– Vi har haft mycket fler ”obekanta” gäster i år, berättar Catrine. Många
olika nationaliteter som besökt oss. Och nästan alla kommenterar priset när
de beställt. Kostar det inte mer? är en vanlig fråga när de ska betala.
Caféet stänger för säsongen den 9 augusti.

Två kvinnor i samspråk i bilen på väg mot Haparanda:
- Har du blivit av med oljudet i bilen?
- Javisst, skilsmässan blev klar förra veckan.

Testamente ger föreningar pengar
Maj och Hjalmar Nilsson, som tidigare bott i Drängsmark, har testamenterat
50 000 kronor till både Drängsmarks Byaförening och Bönhusföreningen.
Pengarna kommer föreningarna till godo när bouppteckningen är klar.
Vi är mycket tacksamma för gåvan.
P-O Wikström

Saxat ur Skelleftebladet 1930
”JVs” 50 år”
Den 3 augusti fyller Johan Wikström i Drängsmark 50 år. Vi hoppas, att
han på denna sin 50-årsdag skall bliva ihågkommen av många, ty han har
gjort sig känd och älskad av alla dem, som gjort hans bekantskap.
Wikström har icke låtit sig påverkas av nutidens moderna tänkesätt utan
gått sin väg fram oberörd av alla strömningar i tiden. Detta har dock icke
hindrat, att han utan någon disharmoni kunnat umgås med andra av annan
politisk uppfattning. Om icke hans hälsa lagt hinder i vägen för honom, så
skulle hans begåvning säkerligen tagits i anspråk både inom det religiösa
och politiska livet. Wikström har ägnat sin tid och sina krafter åt
jordbruket, och han har även fått se, att hans arbete krönts med framgång.
Då Wikström kommer in i ett hem, har han alltid något trevligt att berätta,
han är ock välkommen över allt.
Till ovanstående rader, som skrivits av en vän till jubilaren vill
Skelleftebladets red. foga ett särskilt tack till den aktade 50-åringen,
samtidigt som vi uttrycka den förhoppningen , att ännu många år få se hans
uppskattade sign. i våra spalter.
Ett leve för den avhållne 50-åringen.
På Schillmarksmuseet finns 1930
års utgåva av Skelleftebladet.
Fritt fram för att läsa och
begrunda. En
helårsprenumeration kostade 5
kronor vid avhämtning. Ville man
ha den hemburen kostade det 9
kronor och kunde man tänka sig
att hämta den på postanstalt blev
utgiften 8 kronor.

Tina Långström, Ingemar, Victor och David Lundström i
arbete vid Kvarndammen. Gula huset i bakgrunden är
Schillmarksmuseet.

Vill ni se på nåt kul?
Kom då och titta på

AGILITY
Lör.22 & sön.23 augusti
(en fartfylld & rolig hundsport)

är det agility-tävlingar i

DRÄNGSMARK.
På fotbollsplanen.
(lördag börjar vi senast kl.9 & söndag senast kl.8)

Det kommer att finnas försäljning av hamburgare, varmkorv, hembakt fika
mm.

VÄLKOMMEN!
Arr. Åbyn-Byske Brukshundklubb

Bakom redaktörens pannben …
– Sluut kröjm! säger piteborna när folk klagar i onödan. Det får jag också
lust att göra när jag ser stora fotbollsspelare på TV ramla som käglor och
jämra sig utan att ens ha blivit attackerade. Utan att riktigt ha vetenskapligt
belägg för min teori så tror jag att föräldrar som tidigt ser att deras barn har
dålig balans och en fallenhet för att ramla borde satsa på fotboll. Ju tyngre
fall, desto tjockare plånbok som proffs. Ni som gillar att se fotboll i stående
form kan med fördel gå till Kamvallen och se Drängsmark/Ostvik skörda
framgångar. Vill ni ha riktigt roligt så ska ni passa på att gå dit när det är
ungdomsfotboll. Där finns spelarna med den rätta balansen och fortfarande
kröjmfritt.
Drängsmarks senaste tillskott i elitfotbollen är Erik Andersson som
framgångsrikt spelar med Skellefteå FF i division 1 norra. Snabb och
teknisk. Pappa Kjell och farbror Leif var nästan lika glänsande på 70-talet i
Drängmarks fotbollslag.
Hälsningar n Melker

