
Skoterkörning en konst 
Att köra skoter är roligt. Men det kräver också omdöme, ansvar och 

förmågor av allehanda slag. Oftast går det bra. Men det finns en del som 

inte anammar regelverket och fortfarande kör efter vägar, gator, på 

böndernas ängar och skogsplanteringar. Oacceptabelt! 

För skoterkörning gäller lagen om terrängkörning och körning efter 

befintliga skoterleder. 

Skoterledskarta – streckad led = skoterled 

Bakom redaktörens pannben … 
Lägg ner bönhuset i Drängsmark! Inte verksamheten men lokalen. Det kan 

inte vara försvarbart att skicka 20 – 30 000 kronor per år i ”bidrag” till 

Skellefteå kraft för elkostnader som värmt några frusna själar. De pengarna 

skulle räcka till mycket, mycket mer välgörenhet i annan form. Jag har 

resonerat med vår Herre om det inte skulle gå för sig att bedriva samma 

verksamhet i andra befintliga lokaler, som till exempel skolan eller folkets 

hus. Jag tolkar tystnaden som ett medgivande.   

Årets julklapp lär visst vara att ge bort upplevelser. Jag har ett par förslag. 

1) Ge bort en gratis fotvandring över ”västra tået” en kall och blåsig 

vinterdag. Den upplevelsen glömmer man aldrig! 

2) Ge bort ett tidigt dopp i grytan. Vinterbad i Ljusvattnet på 

examensdagen. Också en oförglömlig upplevelse. Och billig. 

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År önskar jag er alla. 

Hälsningar ´n Melker



                        -bladet, information från byaföreningen nr. 5/08   
 

                                  ansvarig utgivare P-O Wikström, redaktör Melker Johnsson 

                                                                                    melker.johnsson@gmail.com 

 
Ordförande har ordet  
Vad som anbelangar Ångsågen finns det en del att förtälja. 

Vi har under hösten fått dammen muddrad av Skellefteå kommun, vilket var 

mycket behövligt då vi var nästan utan vattenmagasin. Med lite hjälp av 

vädrets makter kunde vi transportera de mesta av muddermassorna till andra 

sidan vägen efter att massorna torkat ur. Där har vi tankar om att kunna 

anlägga en parkeringsplats i kombination med husvagnsuppställning. Där ska 

vi nu börja äska pengar från olika bidragsgivare, kanske kan det i bästa fall bli 

av till våren. Vi gjorde som sista arrangemang i höst en sågvisning för ett 

gäng som studerat byggnadsminnesvård i två år. Det blev mycket uppskattat 

och en av deltagarna filmade under sågningen och har gjort en 15 minuter 

lång DVD-skiva som blev mycket bra. Den kan vi få tillgång till för 

försäljning till turister. Leif Schmidt ska hjälpa oss i byaföreningen med 

marknadsförning, vilket vi tar emot med stor tacksamhet. Han sitter inne med 

mycket idéer på den fronten. 

Byaföreningen  

P-O 

 
Har ni hittat hemsidan? 
http://www.drangsmark.se 

 
Nytt från Drängsmarks IF 
Grunden till nya klubbhuset med omklädningsrum är färdig. Den 100 m

2 
stora 

Jörnstugan kommer successivt att ta form. 

Nya tränare för seniorfotbollen blir bröderna Clas och Per Berglund. 

Säsongens målsättning är att kämpa i toppen av division fem. 

 

 

Julgransplundring på Folkets Hus 

söndag den 18/1-09 kl. 13 – 15 

Barnteater, dans, tomte, … 
 

 



 

 
Laxdalens restaurang dukar upp julbord i Drängsmarks Folkets Hus. 

Lördagen den 6 december står ett digert julbord uppdukat från kl. 18.30 

med kallrätter, varmrätter och ett härligt efterrättsbord. 

Pris 220:- , dryck tillkommer och vi serverar även öl och vin. 

Kvällen fortsätter med musikpub och trubadur och vi kör fram till 01.00. 

Boka din plats på tel. Niklas 070-221 87 97 eller Irene 070-397 92 87. 

Vi vill ha din bokning senast onsdagen den 3 dec. 

Alla är varmt välkomna, stora som små, äldre och yngre. 

Julbordshälsningar Laxdalens Restaurang Fällfors, men nu i Drängsmark 

Irene och Niklas  

 

Tillfälle! 

Byaföreningen har försäljning av vinkaraff med ångsågslogga för 270 kronor 

per styck och vinglas med samma logga för 90 kronor per styck. Ingen 

mellandagsrea är att vänta! 

Ring P-O Wikström på tfn 0910 - 72 73 20 om du är intresserad. 

 

 
Julfest i bönhuset  

Lördag den 6 december kl. 15.00 är det dags för den årliga grötfesten med 

skinka, hembakat bröd., kaffe, pepparkaka, lotterier … 

Skolans elever medverkar med sång och musik. Talare är Inge Rönnbäck. 

Välkomna hälsar Drängsmarks bönhusförening 

 

 

Boka in lördag den 13 december på Drängsmark Folkets hus. Då blir det 

Julmarknad  med försäljning av bland annat kläder, smink, mjukkakor, 

hemstickat, party lite, … 

Välkomna hälsar Drängsmarks Folkets Husförening 

 
Skellefteå byautvecklingsråd  
Om ni funderar vilka som har stängt in sig i lilla salen på Folkets hus, 

samtidigt som ni äter julbord den 6:e december, så kan vi avslöja att det är 

Skellefteå byatuvecklingsråd som har julavslutningsmöte med julmat. 

 
Julens ohändelse 
Ingen julotta i Drängsmarks bönhus. 

 

”I Sverige har vi nästan inga slavar längre. De få som finns är lärare.” 

Anton, 6 år 



 
Kälkåkning i Hans Stenvalls grusgrop 
Ja, det är fortsatt möjligt att åka kälke i Hans Stenvalls grusgrop trots att 

tallplantorna behöver skyddas från åverkan och fortsätta växa.  Den 

naturliga banan kommer att markeras med två rödvita plastband och då får 

man idka ”sjusseninga” inom det området. Det förutsätter förstås att det inte 

är någon åkning och skoterkörning utanför markerat område. 

Tack Hans för att byborna kan få ha kvar leklusten. 

 

Bränsle i tankarna 
Konsum har gjort rätt för sig genom att beställa och genomföra markprover 

på området där mackarna och tankarna stått. Det har resulterat i en 

friskförklaring av området. Byaföreningen arbetar oförtrutet vidare med att 

hitta alternativa lösningar på bränslehanteringen. 

 

De utflugna bröderna Lundqvist bjuder på orddribbleri 
He ler feinnes ’n fleintskall i Tååm 

som kweinna harnsch aller få kaam 

Han seg: ”Harje harern  

bakerom arern 

hur ’e lusa far skreei å far raam!” 

Lennart Lundqvist 

 

Och broder David har nyss kommit ut med en ny limerickbok som heter 

”En montör som fick foten i kläm”. Den ges ut via Books on Demand 

(www.books-on-demand.com). Den går också att köpa via mail till 

lunada.media@telia.com. 

 
Julklappstips till den som har nästan allt 
Gör ett vackert kort med en vacker text och ge bort i julklapp eller 

”gåbortpresent”. 

Exempel på text: 

Till min älskade fru! Med tanke på att du har nästan allt och jag ändå vill ge 

dig min uppskattning så kommer här ett ömhetsbevis i form av en 

bekräftelse på att en gåva som jag satt in på plusgirokonto 90 13 04-6. Den 

här gången blev det Läkare utan gränser som fick dela julglädjen med dig. 

 

Uppfräschade ordspråk 
”Det man inte minns, har inte hänt!” 

”Den man ligger med får bädda.” 

”Det vi inte gör idag, slipper vi göra om i morgon.” 

”Det blir surt i röven av rönnbär.” 

http://www.books-on-demand.com/
mailto:lunada.media@telia.com

