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Ordförande har ordet
Snart får vi summera året, men det kommer tydligen att hända många saker än innan
året är slut i Drängsmark. Där händer det saker hela tiden. Servicepunkten
Centrumhörnan är igång, höstmarknad (mycket välbesökt), räkfrossa, Thaimat (två
dukningar), dropp in köttsoppa, dammarna nere vid sågen är renoverade, och tur var
väl det när översvämningen kom. Allt detta skulle inte kunna ske utan en mycket stor
ideell insats av byborna. Vi hoppas och tror att fler vill göra en insats för byn så att vi
inte alldeles sliter ut de som nu kämpar på. Det finns många fördelar med att jobba
ideellt för byn. Man får ta del av historien om byn, jobba i ett glatt gäng och lära
känna fler bybor lite närmare. Själv är jag inflyttad i byn och gick med i
Byaföreningen just av den anledningen.
Kiosken nere vid sågen har skötts av Benny Öhman med hjälp av skolungdomar. Det
har gått mycket bra trots det tråkiga vädret.
Vi hoppas på en ökning av omsättningen på Centrumhörnan där varorna av
förklarliga skäl inte kan vara lika billiga som extraprisvarorna hos de stora varuhusen
(men så har de inte längre någon affär på landsbygden) men man ska se det som en
insats för byns fortlevnad och attraktionskraft och en möjlighet till att vi kan fortsätta
driva servicepunkten.
Det händer väl även en del mindre bra saker i byn. På förskolan Heden och skolan
har det varit rätt mycket vandalisering under sommaren och hösten. Föräldrarna som
är ansvariga för sina ungdomar borde ha bättre koll på vad de gör på kvällar och
nätter. Kostnaderna för detta hamnar på Drängsmarkskolans budget och har en
negativ effekt på skolans bevarande i byn.
Till sist ett STORT och innerligt TACK för alla ideella timmar och allt skänkt virke
till dammrenoveringen.
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Vandrande julkalender med lov att titta i fönster
Vi behöver 23 frivilliga hushåll som kan tänka sig att smycka ett fönster på något
speciellt sätt med jultema, för att sedan på ett visst datum som lottas ut, avslöja för
byborna m.fl. hur ni har gjort! Tanken är att det ska vara som en levande julkalender.
Ring 0910 – 15947 och anmäl ditt intresse.
Rosalie Keller

Översvämning hotade
Sågen
Måndagen den 8/10 2012 var nära att
rasera vårt högt prisade industriminne
Vatten & Ångsågen. Kl 06.30 ringde
Robert Viklund till mig och sa att det
var väl mycket vatten i dammen, vilket
gjorde att vi kunde rädda Sågen.
Översvämningen hade då pågått i
troligtvis ett par timmar så att
dammvallen var på väg att strömma
sönder mitt framför sågen där det är som
lägst. Men som vanligt startade en ideell
insats med traktorer och släp med att
köra naturgrus och dämma för där det
var på väg att strömma sönder. Har
skadan hunnit bli större så har dammen
tömts på någon timme och med stora
skador som följd, om ens Sågen stått
kvar.
Det var som ett omen att stora dammen
blev renoverad i sommar så att den
klarade vattenmassorna, med de skador
som var på norra dammfästet skulle
vattnet spolat genom där med påföljd att
den rasat samman och följt med i
översvämningen.
Drängsmarks Byaförening
Text och foto: P-O Wikström

Åbyn Byske Brukshundklubb
Vi har träningskvällar torsdagar 18 - 20 (uppehåll runt jul och nyår).
Kom förbi med din hund och prova på olika grenar inom brukshundklubben.
Våra kurser under 2013 läggs ut ca tre månader i förväg.
Gå in på vår hemsida och se vad som är på gång: www.abynbyskebk.hundsida.se/
Officiell Lydnadstävling på idrottsplatsen i Drängsmark söndag den 4 november.
Upprop kl 08.00 klass 1 och 3. Upprop kl 12.30 klass 2 och elit.
Försäljning av mat och fika, lotteri i DIF/KSK:s klubbstuga.
Välkomna att komma och titta och heja på alla duktiga ekipage!
Åbyn-Byske Brukshundklubb
He var e par i Schelet som sååt å ette frukost ’n mårja. Då feng dem haar oppa radion
att he skuull komma möittje snjö å att he var bäst ställ bil’ n oppa den sia a gaturn
som hav jamma husnummer, saatt snjöplogen komdes fram.
Frurn horn schönne se djenast ut å flöitte bil’n som he var sagt.
Veckurn äätt se jer he samma uppmarning. He ska komma möittje snjö åtter, å nu jer
he bäst stääll bil’n oppa sia a gaturn som hav ojamma husnummer.
Återidjen schönne se frurn ut å flöitte oppa bil’n ernlit order.
Då he haadd gått ’n vecku deill, se komme samma uppmarning att flöitt bil’n satt
plogbilarn skulle kommas fram. Men plöttslit djeck strömmen, satt he var omajelit
vetta oppa wå sii bil’n skull ställes.
Nu vart frurn alldeles utöver sche: ”Wå ska I få för rå, då I eint vait wårsch I ska
stääll bil’n?”
”Jamen gulle Deg” schwåra karn hennarsch, ”wåfför inte letta bil’n stå kwar einni
garasche gånga jerna?”
Lennart J. Lundqvist

Drängsmarks IF organiserar om
Det blir ett extra årsmöte onsdag den 28 november kl 18.30 i nya klubbhuset. Val av
ny styrelse. Valen är förberedda. Det kommer att bjudas på fika och alla är hjärtligt
välkomna!
Om inget oförutsett händer så är det vintern som står för dörren. DIF kommer att
arbeta för att hockeyplanen och elljusspåret ska vara tillgängliga när säsongen är
igång. DIF har ett hockeybockeylag som kommer att delta i vinterns serie.

Folkets Hus renoverar
”På Folkets Hus så pågår renovering av stora salen efter den vattenskada vi upptäckte
i våras. En stor del av golvet har brutits upp och kommer nu att fixas till. Hela
ytskiktet i stora salen kommer att bytas ut och vi ser fram emot när detta är klart med
nytt fräscht golv.För närvarande erbjuder vi endast uthyrning av bastun till en kostnad
av 150 kr för 3 timmar. Vi hoppas vara klara med renoveringen lagom till årsskiftet.”
Läs mer på www.freewebs.com/folkan där hittar du priser och kontaktinfo och
kommande evenemang.”
Anders Eriksson

Bakom redaktörens pannben …
Tack Kågedalens skidklubb som med pensel och färg effektivt tog bort det
ovälkomna kluddet som någon ovettig person målat på vallaboden vid mullekojan.
Vad är det som är brunt, grönt, brunt, grönt, grönt, brunt, grönt, … och står på
vägkanten och vinglar alla dagar i månaden trots att de inte behöver stå där mer än
två gånger per månad? Finns i Drängsmark. Och på många andra ställen. En
konstinstallation? Nä! Vackert? Nä! Mejla svaret till melker.johnsson@gmail.com
senast den 6 november. En vinnare kommer att få en burk hjortronsylt.
DIF kommer att spela hockeybockey med ett lag i vinter. Då brukar matcherna spelas
i Skellefteå eller angränsande större orter med resurser. Nu hoppas jag att de kan
förlägga någon eller några matcher till hemmais i Drängsmark. Ett sätt att få ut folk
utanför facebookvärlden och uppleva facebook levande. Alla kanske inte vill se
matchens alla finesser, men finns det bara publik så är det ett ypperligt tillfälle att få
prata om ditt och datt. Och ungdomarna med framtiden framför sig får en
inspirationskälla. Då får de både se och höra hur roligt det är att åka skridskor.
Harry Bovin, 93 år,
är en av SAIK:s
förstärkningar på
åskådarplats.
Nummer 19 är
samma nummer
som födelseåret.
Harrys praktiska
hockeykunskaper
är historiska och
handlar mest om
rören. Han var en
baddare på att
kröka rör eftersom
han till yrket var
rörmockare. Nu
följer han med
intresse SAIK från
sin lägenhet på
Hedvigsgården i
Kåge. Idolbilden är
nr 1 av 20 och
signerad av Harry.

Hälsningar
n Melker

Centrumföreningen informerar
Ifrån Centrumföreningen kan vi rapportera om en aktiv höst med både positiva och
negativa inslag. Vi tar det negativa först eftersom det går så fort att berätta om.
Effekterna av vattenskadan i övervåningen är snart
utraderade och kvar blir två fräscha och
nyrenoverade lägenheter som kommer att vara
attraktiva boenden. Nämen, det blev ju inte så
negativt i alla fall!

Gertrud Sjöquist delar ost.

Åter har våra frivilliga, ideellt jobbande, lagt ned
mycket tid i huset. Både för att hålla öppet under
helgerna och att städa, rensa, spika, köra sopor,
förbereda inför vintern osv. Vi har också beslutat
att flytta julgranen till planen mellan
Centrumhörnan och busshållplatsen. Den kommer
att synas väldigt bra där och vi får planera
annorlunda beträffande var snöhögarna läggs. (Det
kanske inte snöar så mycket i vinter…) Fundera
redan nu på hur DU skulle vilja att den nya
julgransplatsen ska se ut på sommaren. Vi
återkommer under våren med en tävling på detta
tema.

Drivmedelsförsäljningen går fortsatt mycket bra – snittet under 2011 var ju drygt
58000 l/mån. I år är vi uppe i 67000 l/mån., dvs. en ökning med 15 %. Fördelningen
är nu 56 % diesel och 44 % bensin. Ja siffrorna talar för sig själva, många har
tydligen upptäckt hur enkelt det är att tanka i Drängsmark. Vi har ju också oljor och
dylikt inne i butiken.
Vår ambition är att, utöver ordinarie öppethållande och
service, ha en aktivitet per månad. Räkmackor i augusti,
höstmarknad och thaibuffé i september och senast
älgköttsoppa. Vi kunde inte tro att soppan skulle bli så
uppskattad. De cirka 60 liter vi kokat trodde vi skulle
räcka. Det hade behövts mera. Men vi är bildbara så till
nästa gång vet vi! Notera följande i almanackan:
julmarknad söndag den 25 november (inbjudningar
kommer i brevlådan), Fotvizon kommer tisdag den 4
december för tredje gången och hjälper oss att få fina
fötter till jul, invigning av vår 55 tums TV torsdag den 6
december då Luleå Hockey ska få det jobbigt med SAIK.
I projektet ”Hållbara Sociala Servicepunkter” har vi besökt
Harads och Gunnarsbyn i Norrbotten. Deras
Ola Essner laddar
Servicepunkter är helt annorlunda än vår Centrumhörna
med köttsoppa.

med t.ex. arbetsförmedling, E-hälsa, dvs. kontakt med sjukvården via internet, sociala
företag (ungefär som Solkraft). Lite mera som ett medborgarkontor var väl vår
slutsats, men mycket intressant.

Älgköttsoppan på Centrumhörnan lockade många till matbordet. Bland annat
tre generationer Brännström/Lundgren.
Som ni vet har vi stängt måndagar (det negativa först), tisdag – fredag 15.00 – 20.00,
lördag – söndag 13.00 – 16.00 men därutöver utökat öppethållande torsdagar från
12.30. Med detta hoppas vi attrahera många fler boende i byn att träffas och umgås,
välkomna!
Gertrud Sjöquist

Håll vår by levande med att komma på
de evenemang som hålls i byn

