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Bränsleprojektet 
 Nu kan vi äntligen gå ut med information om bränsleuppstarten. Det har dragit ut, 

kan man tycka onödigt länge innan papperen låg på bordet. 

  Efter inspektion av räddningstjänsten som är beslutande instans för tillstånd att 

hantera brandfarliga vätskor, framkom att anläggningen inte motsvarar dagens krav 

för att bedriva hanteringen. Det finns ett tillstånd som Konsum haft som gäller fram 

till mars 2011. Detta tillstånd överlåts till Skelleftebränslen och innebär att de får 

utöva verksamheten fram till dess (mars 2011) som allt är placerat idag. För att 

erhålla ett nytt tillstånd när det nuvarande går ut, måste vi förändra anläggningen en 

hel del. 

   Macken måste vara minst 18 meter från bostadshusen och 

påfyllningen till tankarna ska vara 25 meter från bostadshusen. 

Detta har gett oss en del huvudbry, men som vi ser det idag finns 

en möjlighet att flytta tankar och pumpen österut mot ”tåvägen”. 

Detta har vi pratat med Åke Lind om och han ställer sig positiv till 

en sådan förändring. 

  Arbetet med planering och kontakt med myndigheter har redan 

börjat och ska förhoppningsvis vara klart under våren och då kan vi 

förbereda och genomföra flyttningen redan sommaren 2010 . 

   Kenth Norgren har redan varit i kontakt med Bygg och Miljö på 

kommunen och fått reda på vad som krävs i handlingar för att erhålla ett nytt tillstånd 

när det nuvarande går ut. Om man uppfyller de nya kraven innan det gamla tillståndet 

går ut är det en enklare handläggning av 

ärendet och dessutom billigare. 

 Nu arbetas det med att få macken på plats 

och köra igång så snart det är möjligt. Titta 

efter trottoarskylten som Byaföreningen har, 

där ska vi tala om när starten sker så snart vi 

vet tidpunkt. Och sist men inte minst, tack för 

alla generösa bidrag som gjort detta möjligt! 

Bränslekommittén 
 

 

Beställ Skelleftebränslens tankkort 
http://www.skelleftebranslen.se/bestall/kortbestallning/ 

är raka spåret till beställningsformuläret på nätet. Vill ni fylla i ett pappersformulär så 

finns de att hämta hos P-O:s traktor AB. Med skelleftebränslenkortet betalar man 

med en faktura som kommer varje månad. Diesel och 95 oktanig bensin kommer att 

finnas i pumpen i Drängsmark. Visa-, Cirrus- och MasterCard fungerar också i 

kortautomaten. 

http://www.skelleftebranslen.se/bestall/kortbestallning/


 
Vinnare dragna ur motionslådan 
Under maj månad noterades cirka 300 underskrifter 

och vinnare blev Helen Långström, biopresentkort, 

Johnny Lindgren, 2 fikabiljetter, Nicklas 

Andersson, trisslott. I juni var det 336 

motionstillfällen och Kjell Lundgren vann trisslott 

och 2 tialotter, Emilia Öhlin och Ulla Andersson 2 

fikabiljetter vardera. Juli samlade 411 underskrifter 

och vinnare blev Melker Johnsson, presentkort 

Stadium, Sven Larsson, 2 fikabiljetter, Rolf 

Grönlund, 2 fikabiljetter. I augusti noterades 456 tillfällen och turen föll på Olivia 

Boström, 2 badbiljetter Eddahallen, Rosalie Keller, biopresentkort, Sara Löfstedt, 2 

skraplotter. Bland 359 deltagare i september gick vinsterna till Emma Lundgren, 

cykellyse, Marion Larsson, ficklampa, Jenny Lindmark, skraplott. Oktobers vinnare 

blev Sanna Öhman, 2 badbiljetter, Jeanette Wikström, skraplotter och Eva 

Jutterström, trisslott, i konkurrens med totalt 351 motionsnoteringar. 

Anna Andersson 

  

Kort och gott … 
o När Skelleftebränslen släpper på bränslet ska det bli fest vid pumpen! Kanon! 

o Grattis till DIF/Ostvik som blev seriesegrare i div. V. Division fyra nästa år! 

o Drängsmarks IF:s och Kågedalens SK:s 

klubbhus vid idrottsplatsen tar form. 

o Om den efterlängtade vintern kommer 

som den ska så blir det skidtävlingar på 

elljusspåret den 20 december. SKEGA-

ungdomsspel. 

o Måndagar och torsdagar, 18 – 20, har 

Drängsmarks skytteförening luftgevärsskytte i skolans gymnastiksal. Ledare 

är Gösta Brännström, Lennart Westermark och Ida Lundmark. En trevlig 

hemsida för skytte är: http://www.ac-skytte.com/ 

o Tisdagskvällar mellan klockan 18 – 19 har Kågedalens skidklubb skidkul på 

elljusspåret/gympan för barn födda 2003 och äldre. Marie Brännström och 

Ulrika Öhlin är ledare. 

o Drängsmarksborna är verkligen på gång. Man möter så många glada nunor 

som är på vandring. Mammor med barnvagn, gubbar och gummor med och 

utan stavar, hundar med 

sällskap och ungdomar i rask 

takt. Och tack alla som kommer 

ihåg reflexvästen när mörkret 

smyger sig på. Bilar är hårda 

och människor mjuka. Var rädd 

om er! 

o Har ni sett Kjell Lundgrens 

vackra karta över byn? Den 

finns vid nya pumpen. 

 

 

http://www.ac-skytte.com/


Drängsmarks Folketshusförening renoverar. Hjälp oss på vägen! 
Efter flera år av allt för höga el- och uppvärmningskostnader behöver Folkets Hus 

ett modernare uppvärmningsalternativ för att få balans i ekonomin. Vi har i 18 

månader, sedan början av 2008, drivit ett bergvärmeprojekt där vi med hjälp av 

bidrag från Skellefteå Kommun, Boverket och Drängsmarks Byamän nu under 

oktober månad kunnat starta vårt projekt. Någon gång under första veckan i 

november skall allt vara klart och driftsatt.  

Projektet är stort och kommer att 

kosta ca 300 000kr. Vi får bidrag 

för ca 80 % av denna kostnad och 

resten skall vi betala med egna 

medel. Vi ser idag ut att klara 

detta mål med de pengar vi har, 

och vi är otroligt glada att vi 

lyckats ro detta nödvändiga 

projekt i hamn. Detta tär dock 

hårt på vår redan ansträngda 

ekonomi och vi tar tacksamt emot 

bidrag för att stärka kassan. 

Under våren drabbades vi även av skadegörelse vilket tvingar oss till en renovering 

av entré, kapprum och toaletter. Vi får bidrag från kommunen till en del av detta, 

men det täcker långt ifrån allt. Vi saknar pengar att genomföra detta som skulle 

behöva göras under första halvan av 2010. Hjälp oss gärna på vägen med 

finansieringen av dessa två stora projekt genom att sätta in en valfri summa på PG 

893165-1. Vi tar tacksamt emot alla bidrag. Folkets Hus är en viktig del av byn och 

med dessa åtgärder ser vi ljust på framtiden för Folkan.  

Har du frågor kring projekten? Kontakta ordf. Anders Eriksson på 070-560 27 00. 

Mvh FH-Styrelsen 
 

Folkets Hus Hösten 2009 

JUNIS (IOGT) 
Varje måndag 17.30 – 19.00. För låg- och mellanstadiebarn. 

Kontakta IOGT/Ansvarig Tore Hedman för info. 0910-72 73 48  

arb. 0910-101 26 

Ungdomsgård 
Varannan fredag för årskurs 4-6. Kontaktperson: Boel Lundholm  

070-5575328, Ulrika Öhlin 070-3447078 

Julmarknad och luciafirande 2009-12-13. 
Även i år planeras en julmarknad med försäljning från olika marknadsstånd i 

samband med det traditionella luciafirandet. 

Boka bord redan nu om du intresserad av att sälja något! 

Bokning: Veronica Möller 0910-70 13 39, 070-286 62 48 
 

Folkan har även en egen hemsida med mer info: 

http://www.freewebs.com/folkan 
 

                                                                         
 

http://www.freewebs.com/folkan


’N gammelongkar frå Burträskhålle som haite Kallschorn komme einn ditta 

lokalkontore för Norran å hadd ve se ’n anånns om att få i enn nöij piig. 

 – Och Karlsson vill ha in den på lördag, fråge kweinna bakerom disken. 

 – Jåå, schwåra Kallschorn, men he tårsch I ju eint sätt ut deri anånnsn! 

Lennart J. Lundqvist 
 

 
Kågedalens skoterklubb söker ledansvarig 
Kågedalens skoterklubb hoppas att någon Drängsmarkare är villig att 

ta på sig ansvaret för lederna inom byn. Bidrag till 

skoterbränsle utgår. Kontakta Niklas Hansson, 

Frostkågekiosken, tfn 070 – 221 87 97. 
 

Film från sågen 
 I höstas var det en helg med intensivt filmande vid ångsågen. René Sjöstrand 

filmade och Bengt Spade grävde fram fakta. Det blir underlaget till en film som ska 

användas i ett utbildningspaket om hur man sågar med ramsåg och hur man filar 

sågbladen och postar ramen. Bengt som är en av landets främsta industrihistoriker 

hävdar att Drängsmarkssågen kanske är den enda kvarvarande, driftdugliga 

ångsågen i Europa. En unik anläggning med ramsåg som har både vatten och 

ångdrift.  

René Sjöstrand har bl.a. 

gjort en datoranimerad 

film som visar ramsågen i 

aktion. Alla detaljer har 

specialstuderats och 

filmen visar på ett 

pedagogiskt sätt hur allt 

hänger ihop. Det är 

meningen att ett exemplar 

av filmen ska tillfalla 

byaföreningen. 

Riksantikvarieämbetet 

finansierar delar av 

projektet.  

 
 

 

 
 

VERKSAMHETEN FÖRÄNDRAS FRÅN DEN 3/ 11. 

VI UTFÖR SERVICE OCH REPARATIONER AV BILAR: OLJEBYTEN, BROMSAR, AVGASSYSTEM, 

MOTORTVÄTT OCH STARTHJÄLP. 

REP OCH SERVICE AV JORDBRUKSMASKINER OCH TRAKTORER SAMT SVETSNINGSARBETEN 

TILL HUMANA PRISER. 

ÖPPETTIDER: MÅ-TI 07.00-16.00 , ONS 12.00–20.00 , TO-FRE 07.00-16.00 

KONTAKTA P-O WIKSTRÖM 070-521 25 23  

 

Per-Gösta Persson, Kjell Andersson, René Sjöstrand och Bengt 

Spade förbereder för filminspelning. 



Nils Schillmarks minnessten 
Väl förankrad i 

moder jord står 

Nils Schillmarks 

minnessten på den 

gård där han föddes 

1745. Han flyttade 

så småningom till 

Finland och dog 

1804 i Lovisa. 

Idag är det Ove och 

Inga-Britt 

Wallmark som 

verkar på gården, 

vackert belägen på 

norra byn i 

Drängsmark. 

 
 

 
 
Bakom redaktörens pannben … 
Det sägs att pessimister och surkartar dör ungefär 7 år tidigare än optimister. Tack 

och lov, säger optimisten. Det kan hända dig också, kontrar pessimisten. 

Är vi snåla eller återhållsamma? Vid den nyligen avslutade insamlingen till 

Världens barn var Västerbotten väl representerat på topplistan över generösa 

kommuner i hela landet. Sorseleborna var som vanligt mest givmilda med 128:60 

per person. Storuman, Bjurholm, Norsjö och Lycksele fanns också med på 

”tiobästa listan”. Skellefteborna skänkte 2:92 och var överlägset sämst av länets 

kommuner. Drängsmarkarna då? Jag har faktiskt ingen aning, men när 

Byaföreningen skramlade med bössorna för nytt bränsle i pumparna 

visade många givmildhet. Nu hoppas också 

Folketshusföreningen att det finns lite 

kvar på ”givarkontot”. Enligt vett och 

etikett ska det väl vara roligare att ge 

än att få, så dra er inte för att sälla 

er till de roligas sida. Hoppas ändå 

att mottagaren av gåvorna får det 

roligt. Delad glädje är dubbel glädje!  

För att få lite glöd på bädden undrar 

jag ändå hur vår världsbild ter sig. Är 

den lika stor som Norra Västerbottens 

spridningsområde eller finns ett liv bortom den gränsen också? 

Hälsningar n Melker   
 

 

 


