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Det har hänt mycket
Under hösten/vintern har stora insatser gjorts på och vid Centrumhuset med bl.a. flytt
av påfyllningsställe för drivmedel, röjning och städning av butikslokaler.
Markarbeten och röjning vid östra sidan av fastigheten, flytt av busskur och
anslagstavla, entréflytt och fönsterbyten på södra sidan av fastigheten. I del av
källarutrymmena har gamla oljetanken tagits bort och arbeten har påbörjats för att
iordningställa för dusch och tvättutrymmen. Till hyreslägenheterna har bredband
ordnats och nya lås till lägenheterna monterats. Allt detta har kunnat genomföras tack
vare fantastiska arbetsinsatser från många engagerade bybor, och jag vill passa på att
tacka alla för ett fantastiskt gott arbete.
Nya hyresgäster har installerat sig både i 3:an, Sara Englund och i 1:an, Johan
Brännström, vilka vi hälsar hjärtligt välkomna.
Arbetet för att kunna iordningställa f.d. butikslokalen som lämplig till intresserad
verksamhetsutövare fortskrider. Offerter för dom åtgärder som krävs är på gång och
därefter kan vi börja söka erforderliga bidrag till finansiering från lite olika håll.
1-års jubileum av "Bränslepumpen" genomfördes med ett väldigt uppskattat och
lyckat arrangemang lördag och söndag den 20 och 21 nov. Tack till alla som gjorde
detta möjligt.
Den 2:a advent startade vi med loppis/café´ i Centrumhuset med Inger Nyström som
idékläckare och drivande. Inger har haft och har hjälp av en dryg handfull duktiga
kvinnor från byn och jag vill även passa på att tacka dessa för ett fantastiskt
engagemang. Det har varit väldigt positivt och roligt att se vilket bra gensvar vi har
fått från alla som har besökt oss. Tack alla ni som har skänkt saker till verksamheten
och gjort detta möjligt.
Planer finns för en fortsättning av denna verksamhet fram till att ombyggnationerna
kommer igång. Håll utkik på vad som annonseras vid Centrumhuset.
Reservera torsdag den 30 december då möter Skellefteå AIK Luleå i en bortamatch
kl.19.00. Den har vi för avsikt att visa på storbild i Centrumhuset, samt ha försäljning
av fika, varmkorv och dryck.
Slutligen lite information från bränsleförsäljningen.
Från och med den 1 augusti och till och med sista november i år har det sålts ca.
230 000 liter drivmedel varav ca.53% är diesel, vilket ger ett snitt på 57,3 kubik/
månad. Det är mycket glädjande och visar på en stark lojalitet mot satsningen för
bränsle i byn.

Vi från styrelsen i Centrumföreningen vill passa på att önska Er alla en riktigt
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! (Det är ett spännande år vi har framför oss).
Hälsningar / Kenth Norgren

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.

Roboten jobbar i Kjell och Lottas ladugård i Hultet
Efterlängtad står den röda Lely-roboten i den nybyggda ladugården hos Gustafssons i
Hultet. Korna är på plats och ett 50-tal mjölkas med robotens hjälp. I genomsnitt tre
mjölkningar per ko och dygn. Lotta ger ”gamtanterna” beröm för att de så snabbt och
okomplicerat anpassat sig till nymodigheterna. Det är inte bara
mjölkningsförfarandet som är nytt. Lösdrift är den nya
umgängesformen för korna. När kvällen kommer slås
nattbelysningen på. Ur högtalarna strömmar toner av populärmusik
och lagom till jul kommer julmusik att klinga i deras öron.
Harmonier ger kanske harmoniska kor.
I ladugårdens tre burspråk är det julpyntat. Vem har sagt att julen bara är
till för oss människor? Nu är ordningen återställd.
Någon gång under vårvintern blir det en visningsdag av den nya ladugården.

Erik 95 kg fällde björn 170 kg
Lördagen den 28 augusti 2010 kommer knappast Erik Andersson, Drängsmark, att
glömma. På en åker i Drängsmarkskläppen fällde han en 170 kg tung björnhanne med
ett välriktat skott. När skottet avlossades var de bara 20 meter från varandra.

Hanen, som troligtvis var 5- 6 år gammal, hade nog en längre tid haft havreåkern som
ett färskvaruförråd. Gångar och spillningar visade på långvarig aktivitet i området.
Erik berättar att det här troligtvis är den första björnen som skjutits i modern tid i
Västerbottens kustland, norr om Skellefteå. När björnen fällts så kontaktades
Länsstyrelsen som skickade en
besiktningsman som tog prover för
analyser. Erik skickade själv prov på köttet
till Statens Veterinärmedicinska Anstalt
(SVA) för att försäkra sig om att det var
fritt från trikiner. Och hur smakade köttet?
- Fullt ätbart, säger Erik. Till och med gott.
Det är ju som alltid tillagningen som avgör
hur mat smakar. Jag rökte också en del och
det var fantastiskt gott.
Skinnet är berett och nu är det bara en
förhandling inom familjen som fattas
innan det är klart om var det ska placeras.

Folkets hus informerar
Renoveringen närmar sig sitt slut och efter nyår går
det åter att hyra Folkan.
Onsdag den 5/1 går den årliga 13dagsaftonsfesten av
stapeln med middag och dans. På scen Hultet &
Komp. Kom ihåg att anmäla dig!
Anders Eriksson

Skidtävling i Drängsmark
Söndag den 9 januari 2011 arrangeras Skega ungdomsspel i
Drängsmark. Passa på att inspireras av ungdomlig entusiasm.
Kågedalens SK

Julklappstips i sista minuten
Det finns vinglas och vinkaraffer för 90: -/ glas och 270: -/karaff med ångsågsloggan
på. Kontakta P-O Wikström, 0910 – 72 73 20

Rampen på
plats
Jonny Lundkvist
och sonen Kim
har lagt ner en
massa timmar på
att bygga en
ramp för
ungdomarna vid
idrottsplatsen. En
invigning ska ske
till våren. Stort
tack Jonny och
Kim!
P-O Wikström

Irenés caprihörna har 20 % rabatt året ut
Irenés caprihörna, finns i f.d. Kickis Salong i Kåge, har 20 % rabatt på
kvarvarande kläder under december månad.
Öppettider: måndag 16 – 19, tisdag 15 – 18, lördag 12 – 14. Välkomna!

Åbyn – Byske Brukshundklubb flyttar till Drängsmark
Det är nya hyresgäster i f.d. Släpvagnsservice lokaler, mitt emot P-O:s Traktor.
Åbyn-Byske Brukshundklubb har flyttat all sin verksamhet till Drängsmark.
Lokalerna är snart klara. Bara lite ”finlir” fattas. Någon gång på vårkanten kommer
det att bli ”öppet hus” där alla är välkomna. Stora som små, med eller utan hund.
- Vi ser verkligen fram emot nystarten, säger Marianne Bystedt.
Läs mer: www.abynbyskebk.se

He var ’n bonnpajk oppi lannern som rake kör akull ve e stort e kårnlass.
Grannbonn såg wå som had henne å sprant dit.
”Har Du!” roft ’n åt paitjen. ”Let hedderna vara nu. He jer medag. Kom einn deill
oss å et, se taga ve hann om kårnlasse sen!”
”No var då he snellt å de” sa paitjen, ”men I tro eint pappen skulle töittj om he!”
”Ha, komm du” sa grannbonn. ”Du nögges ju eta satt ve vara se rekt opp lasse
åtter!”
Paitjen gav ju ve se, men mommle ”Harna komm eint pappen deill djiill!”
Då dem had ette, se takke paitjen för se å sa ”Harna var gott, men si I vait att nu
far pappen vara rektit garn!”
”Nai tokes” sa grannbonn. ”Men wårsch ha Du pappen?”
”Ja” sa paitjen, ”han leigg unner lasse!”
Lennart J. Lundqvist

Vinnare från motionslådan
Numera kan vi stoltsera med att ha TRE motionslådor. Den ena sitter på den
"vanliga" platsen medan en sitter vid avtagsvägen mot Tällåsen (tillsammans med
övriga boendes postlådor, väl märkt "Motionslåda"). Den tredje sitter vid
elljusspåret rakt ovanför skolan. Eftersom vi numera har tre motionslådor så anslås
månadens vinnare på anslagstavlan på Centrumhuset.
Augustis vinnare bland 350 underskrifter blev: Tommy Marklund, sittunderlag,
Jesper Larsson, ficklampa och Josefin Holmgren, trisslott.
September samlade 380 startande och priser har gått till: Monica Renström,
sittunderlag, Pia Billsten, pannlampa och Marion Larsson, handvärmare.
Oktober och
november har
slagits ihop med
totalt 724
underskrifter.
Vinstlotterna har
hamnat hos Eva
Jutterström,
termos, Maud
Berglund,
megalighter och
Laila Strandgren,
snap-on reflexer.
Grattis till alla
som vunnit motion
och priser!
Anna Andersson

Loppis och café i Centrumhuset
Loppis och kaffetår är populärt. Det vet Inger
Nyström som med god hjälp av Rita BØrelv och
Gunbritt Essner ordnat aktiviteten i nya
Centrumhuset.
- Fina pengar till föreningen, säger Inger
Nyström. Speciellt invigningsdagen var det stor
omsättning. Ljusugnsbröd och mjukkakor var
fina dragplåster.
Det är fina skänkta varor som säljs på loppisen
och fikabrödet är hembakat.
- Det är också en fin träffpunkt, säger Inger. Och
det är inte alls något köptvång, utan alla är
välkomna in och titta.
Inger Nyström säljer gott fika till
Elina Forsling med barnen Inez
och Irma.

Andreas Hedlund med lilla Elsa i famnen
diskuterar loppisfynd med Märta Hedlund
och Agneta Andersson.

Bakom redaktörens pannben …
Roligt 1: Att så här i årsbokslutet få säga TACK till alla frivilligarbetare i
föreningar och organisationer. Det är ni som är kuggarna som får maskinen
”samhället” att fungera i stort och smått. Utan föreningsliv skulle livet förmörkas.
Roligt 2: Magsjukan är sällsynt demokratisk. Och att sen få börja på ny kula
(kalaskula) är hoppfullt.
O-roligt: Det blir inget Älgstråk 2011.
Annars är det här en tid för eftertanke. Vad ska man ta med sig till nästa år i form
av later och olater? Kan man slippa nyårslöften om man lägger sig och sover i tid
innan nyårsklockan klämtar?
Det närmaste ställningstagandet gäller vid julbordet. Äta lite av mycket eller
mycket av lite? Eller bara ta en filbryta med en kall korvskiva?
Vi må fundera över dessa överskottsbeteenden, men kanske också skänka en tanke
till alla våra medmänniskor runt om i världen. Och då menar jag inte bara längst
bort där jordbävningarna och orkanerna härjar, utan också i vår omedelbara närhet.
Det kan vara grannar, bybor eller andra som behöver en hjälpande hand, god tanke
eller några kronor för att förgylla en mörk dag. Känns börsen obekvämt trång så
finns många hjälporganisationer som trånar efter hjälpmedel.
En omåttligt god helg tillönskas er alla. Krama någon i förbifarten!
Hälsningar n Melker

