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Hej!
Regn, regn, regn – och sedan en 
enda dag med en ljuvlig sol och 
trevlig temperatur – och så regn 
igen. 

Turen stod verkligen på allas vår sida 
den dag då vi hade vår jubileumsdag 
eller hemvändardag eller Kågeträsk-
dagen. Ingen hade kunnat önska bät-
tre väder och tänk vad allt gick bra. Jag 
blir varm i hjärtat av att tänka på den.

Tusen och åter tusen tack till er alla. 
Invigningen blev som vi tänkte och nu 
tankas det för fullt. Lorents klarade 
Tomas jobb med glans. 
   Nu ser vi fram mot nästa stora hän-
delse i byn. Vadå tänker du? Vet inte, 
men nåt kul blir det!

                    Med hälsning från Lisbet

Vardagsmiddag
Onsdagen 28 oktober kl 17.00

Julgröt
Lördagen 28 november
gröten serveras mellan 10-12

Arrangör Hembygdsföreningen m.fl

Gudstjänster
Söndagar
25 oktober kl 10.00
22 november kl 10.00
6 december kl 10.00
25 december kl 11.00 (obs tiden!)

Bibelsamtal
Torsdagar
29 oktober kl 18.00
26 november kl 18.00

Julbord
Lördagen 5 december kl 16.00

Arrangör EFS

Fisketävlingen avslutad.

Vinnare av ett presentkort 
av värdet 500kr för 

tyngsta abborren går till 
PO Dahlberg

Svaren på gåtorna 
från barnsidan. 

1. sjuk 
2. trappan
3. synålen 

4. handduken

	  

Vi kommer inte att kunna lova när byabladet kommer ut nästa gång. 
Livet kommer emellan ibland. Ni får vänta och se om det kommer ett till 
byablad i lådan innan jul, annars får ni vänta till efter jul. Lämna gärna in 

texter som vi kan använda i bladet. Ju fler vi är som skriver desto mer varia-
tion och roligare att läsa. Skicka till isabel.lundstedt@hotmail.com

Vi vill speciellt tacka Jenny Hillman som hjälper oss med layouten i denna 
jubileumsbilaga och Ulf Haglind och Gun Lindgren för de fina bilderna.

 Isabel

ANNONSSIDA



Som alla städdagar sluter bybor-
na plikttroget upp och med glatt 
humör antas arbetsuppgifterna. 
   I år var det mycket som skulle för-
beredas inför den kommande bräns-
leanläggningen och den stundande 
hemvändardagen. 

Lekparken fick sig ett lyft med nytt nät 
på studsmattan, babygungor med an-
ledning av babyboomen i området och 

balansgången runt lekparken räta-
des upp. Det röjdes upp runt tennis-
planen och riset bars bort. Badplatsen 
städades upp och drömmar inför 
kommande badsäsonger ventilerades. 
Runt affären togs träd bort och olika 
förberedelser inför bränsleanlägg-
ningen gjordes. Skolan städades för 
att kunna hållas öppen under hem-
vändardagen. 
   Tack vare vackert väder hann vi my-
cket och lunchen var höjdpunkten på 
dagen. Köttbullarna slank ner i hun-
griga magar och surret vid matborden 
tydde på att folk trivdes.

Isabel

Städdagen

… och solen visade sig, vilket vi 
ju inte har varit bortskämda med 
denna sommar, men som vanligt 
vet Storkågeträsk hur man visar sig 
från sin allra bästa sida. 

Alla olika smultronställen 

vi har i byn ville 

vi visa upp från dess bästa sida.

Det var en kväll i juni… 

	  

23 veteraner hade kört hela vägen från 
Skellefteå denna soliga kväll med ett 
mål, kaffe och macka på Pärlan. Af-
fären höll öppet under tiden de var här 
och många av dem passade på att gå in 
i vår lilla skatt. 
   Alla var mycket nöjda med arrange-
manget och det var glada miner både 
från besökarna och från byborna som 
passade på att titta på dessa gamla mo-
torcyklar. 

Annelie

I byn mellan Burman och 
Lundberg

Plötsligt kommer ett nytt tips. 
På med MERA grus och vips, 
klar är markarbetsbiten 
och en generation utsliten…..

Så dom borde ha, För attan!
Namnen ingjutna i plattan.
Och även sina fotavtryck, 
det bör väl rymmas ett par styck?

Men när framtidens arkeolog är på plats, 
kommer han nog till en trolig slutsats.
Att detta monument var gjort för att stila.
Av några som redan då var fossila….

                                                              Ingegerd

Det har grävts och det har skottats, 
mätts och måttats.
Gruslassen har fraktats 
och högarna utschaktats.

Som myrorna till stacken, 
drogs karlarna till macken. 
Dom fixat och domderat,
 pekat och funderat.

Kliat sej i skallen. 
Är det fel på mallen? 
Skrapat bort ett skikt med möda, 
kinderna är heta, röda!



 När det beslutades att macken på 
affären skulle upphöra och en ser-
vice som länge funnits skulle förs-
vinna, slogs många kloka huvuden 
ihop för att hitta ett alternativ. 

Vi ville kunna fortsätta erbjuda våra 
innevånare på landsbygden en chans 
att fortsätta tanka upp sina fordon. 

Affärens styrelse tog sig an uppgiften 
att hitta en bra lösning och när kontak-
ten med Skelleftebränslen togs sattes 
bollen i rullning. Från start till mål 
har varit en intensiv men intressant 
resa. Anläggningen ägs av affären och 
skötsel av yttre miljö står affären för. 
För driften och underhållet står Skel-
leftebränslen för. Samarbetet med 
Skelleftebränslen har varit bra och de 

är imponerade av byns drivkraft och 
målmedvetenhet.
För att få i stånd denna anläggning har 
byn med samlade krafter drivit arbetet 
framåt. Många ideella timmar har lagts 
ner. Styrelsen vill tacka alla inblan-
dade för ett väl genomfört arbete. Ett 
speciellt stort tack till Ingegerd Bäck-
lund som upplåtit marken där macken 
är placerad

Macken                         

	  

	  

Lördag den 25 juli! Äntligen dags 
för ”Hemvändardag”. Efter många 
träffar och mycket planering så var 
det dags!

Allt var väl genomtänkt. Det enda som 
kunde bli fel var vädret, som vi ju inte 
kunde göra något åt – bara hoppas 
och be att det skulle bli bra!
Och vilken strålande dag vi fick. 

Sin vana trogen kom vår egen hem-
vändarpräst – Åke Kågström - till 
Storkågeträsk. Han har haft gudst-
jänst varje sommar i många år, och nu 
blev det ”Hemvändargudstjänst” på 
vår hemvändardag.

Hemvändardag – 
hemvändargudstjänst

	  

	  

Kl. 14.00 samlades ett 40-tal glada 
människor till gudstjänst i bönhuset.

Jag, som skulle leda mötet, hade som 
inledning valt den 23:e psalmen i psal-
taren – ”Herdepsalmen”. Den har föl-
jt mej genom livet i form av bl.a. min-
nesord, som jag fått vid olika tillfällen.
Det visade sej att Åke hade valt samma 
text till sin predikan! Så det blev temat 
för hela gudstjänsten!
Erika sjöng några sånger och tillsam-
mans fick vi sjunga några av våra vack-
ra sommarpsalmer.
”Herdepsalmen” slutar med orden: 
”Och jag ska åter få bo i Herrens hus 
för evigt” Det blir sant på den stora 
”Hemvändardagen” i himlen!

Kanske inte så varm, 

men alldeles lagom. 

Och solen sken hela dagen.

Birgitta Kågström



Äntligen är dagen här som vi alla 
förberett och väntat på. 
Jag vaknar utvilad med ett pirr i 
kroppen. Jag hinner inte mer än slå 
upp ögonen så studsar jag upp ur 
sängen för att kolla vilket väder det 
är.  Yippie strålande sol. 
Det kunde inte bli en bättre start på 
dagen. 

Vid frukosten börjar tankarna snur-
ra, har vi kommit ihåg allt, ska vi hin-
na med allt, kommer det mycket folk 
och kommer det att flyta på. Med alla 
förberedelser och duktiga människor 
blev det en dag att minnas och vara 
glad över. 

Inne på affären fick vi många besök 
av människor som i vanliga fall inte 
besöker oss och många berömde 
våran gulliga lanthandel. 
   Vid lunchtid startade vi mackjärnen 
och kön ringlade sig genom hela bu-

Affären
tiken. Alla jobbade på så snabbt vi 
bara kunde och vi har bara hört pos-
itiva kommentaren om maten som 
serverades. Det vi kunde erbjuda var 
varma fyllda pitabröd och som till-
behör fick de sallad och valfri sås. 
Under dagen serverade vi över 150 
lunchsmörgåsar och 40 varmkorvar. 

    På grillkvällen serverades det ca.180 
hamburgare och tack vare det vackra 
vädret kunde vi sitta ute under öppen 
himmel. Tältet som vi satt upp tidigare 
under veckan blev till en trevlig lek-
plats för barnen som hjulade, gjorde 
kullerbyttor och lekte tagen, tagen. 

Isabel
	  

Några härliga kommentarer 
från dagen!

“Vi tar en med kyckling och en med skin-

ka, vi tänker dela så vi får smaka båda.”

“Så goda mackorna var!”

“Jag blev så glad när jag kom längst 

fram i kön och möttes av ett glatt gäng 

som trots stressen var glada och bemötte 

mig trevligt.”

“Kön såg riktigt lång ut, men det tog inte 

så lång tid som jag trodde.”

När jag blev ombedd att ordna musik 
som skulle blandas upp till allsången, 
så tänkte jag att det skulle väl inte 
vara något problem för vi har så mån-
ga musiker som har anknytning till 
Storkågeträsk, men det blev svårare 
än jag trott. 
De jag kontaktade hade förhinder 
av olika slag men till sist så fick jag 
tips om att Alfred Hellström som är 
trummis spelade jazz tillsammans 
med Pontus Fällman gitarr och Elias 
Westermark bas. OK En tredjedel var 
i varje fall från Storkågeträsk, så jag 
ringde Alfred och de lovade komma 
och spela. 
  Det visade sig var ett bra kort.               

En proffsig trio spelade så det gun-
gade i hela bönhuset och så vitt jag vet 
så är det nog första gången som jazz 
har spelats där. Vi fick lyssna till bl.a. 
Summertime,  Have you  met miss 
jones, Black orpheus och Softly as in 
a morning sunrise .
   Två flickor, Anni Kågström och Sara 
Granberg uppträdde med ett dans-
nummer som blev uppskattat. Det 
sjöngs flera kända sånger under Bir-
gittas ledning bl.a. Vem kan segla, Uti 
vår hage, Små nära ting och Sjösala 
vals. Det var härlig sång och tack för 
att jag fick  kompa er.  Som sista sång 
sjöngs Nu går sista visan.      

Kjell

Stockholm i mitt hjärta
Nu var det inte Stockholm utan Storkågeträsk i våra hjärtan när vi sam-
lades till allsång i bönhuset.Inte minst när vi tillsammans sjöng  Till 
Storkågeträsk från 1995 som Birgitta gjort texten till på melodin Ack 
Värmeland du sköna. 



“Fem öppna trädgårdar” blev ett 
trevligt inslag under Hemvändard-
agen. En bra karta med utmärkta 
aktiviteter under hela dagen gjorde 
att även våra gäster som kom till 
byn kunde bl.a. gå runt mellan 
trädgårdarna, se och uppleva blom-
mor samt olika växter mm.

När jag själv skulle förbereda min 
trädgård inför dagen så kom många 
tankar hur vår gårdsplan har använts 

Fem öppna trädgårdar

på olika sätt i snart hundra år. I två 
generationer har den varit en bond-
gård och bidragit till brödfödan där 
korna, hästen haft sin givna plats på 
gårdsplanen. 
   Idag är Trädgårdsarbete en populär 
fritidssysselsättning för många under 
några sommarmånader och en viktig 
plats för rekreation och vila. 
   Nu är hösten här och allt skall rensas 
bort och förberedas för vintervilan.      

Lilian

Det jag såg fram emot först av allt 
var invigningen av nya macken, 
som började med att Lisbet och 
Kurt berättade om allt det fantas-
tiska arbete byn gjort för att ordna 
en ny mack, vilket engagemang och 
driv det finns i byn! 

Själva invigningen som gjordes av 
kommunalrådet Lorents Burman 
var rolig och jättebra. Jag blev glatt 
överraskad av hur många det var som 
stod och lyssnade under invigningen, 
vilken härlig känsla att stå där tillsam-
mans! 

Hela dagen kändes mycket välbesökt 
av både hemvändare och besökare 
och vilken glad stämning det var i byn. 
Det var så roligt att gå runt i byn och 
vara med på de olika aktiviteterna, det 
fanns något för de flesta.                                                                                                
   Lunchserveringen var välbesökt och 
alla stod gladeligen och köade för att 
få mat, ponnyridningen och kaniner-

Hemvändardag            

	  

na var ett trevligt inslag, vilka snälla 
och fina djur och alla loppisbord där vi 
fyndade bland annat leksaker. 
   Det var många som tog chansen till 
en promenad med historievandring 
och att läsa Liisa och Kalles fyndiga 
texter runt berget. 

Många besökte också gruvan och ba-
det, men jag såg ingen som badade! 
   Alla otroligt fina öppna trädgårdar 
var också uppskattat, hela byn kändes 
välkomnande för alla. 
   Allsången i bönhuset var välbesökt 
och mycket bra hörde jag. Nu finns det 
även Svedjan Jazz. Den sista punkten 
på programmet var också något jag 
såg fram emot, grillkvällen vid skolan! 
Det var också väldigt trivsamt, mycket 
människor och jättegod mat! Det blev 
en fantastisk avslutning på en härlig 
dag!  Tack alla för en jättetrevlig dag! 

Stina Lidström 



På hemvändardagen, bjöds alla 
besökande under fm. på fika, av 
och i anslutning till affär´n. Verk-
ade uppskattat, då vi fick besök av 
mycket folk. 
              
Per Hellström, bjöd på smakbitar av 
Svedjan Ost. Mästaren själv fanns på 
plats på Pärlan – och kunde svara på 
frågor
För barnen fanns det en del djur. De 
flesta kom från 4hgården i Skellefteå. 
Kaniner som var så söta – kunde både 
tittas och pussas på. Passar på att tac-
ka Maja Lundgren, som hade tagit hit 
sina egna. 
Get/killing fanns, det gick även 
åka vagn efter geten, för de minsta 
barnen. Ett 30 tal barn, provade också 
på ponnyridning.

 Karin Berggren

Hemvändardagen

Det var roligt med hemvändardag! Vi fick träffa många av släkten och fick sälja 
på loppisen vi hade. Maten och fikat var gott, vi var mycket på mormors lotteri 
som hon hade. Hemvändardagen slutade med att vi köpte ett Torp!

Alva och Albin 

Hemvändardagen 
– dagen då det hände!

Hembygdsföreningens försäljning 
av 1000 lotter är avslutad och drag-
ningen av vinster gjordes på af-
tonen på Hemvändardagen. 

Vinstlistan sitter på anslagstavlan vid 
affären och finns även på hemsidan  
http://www.storkagetresk.se 
för den som är intresserad. De som 
vunnit är meddelade och nästan alla 
har fått sina vinster. Nu väntar vi bara 
på den efterlängtade leveransen av 

Lotteriet   
köttlådor så ska de två lyckliga vinnar-
na får njuta av fint kött från djur som 
betat av gräset i våra byar.  Den lyck-
liga vinnaren av båten var Stina Sten-
mark från Svarttjärn. 
Det här gjorde vi bra! Stort tack till 
er alla som bidrog med att sälja, köpa 
och delta på alla sätt i ett lotteri som 
många trodde skulle vara omöjligt att 
ro i hamn. 

Säg det vi inte klarar i den här byn!

Tack för att du lämnar ditt järnskrot 
i bingen vid gamla skolan!

/Kågeträsk hembygdsförening

Liisa.nielsen@mailbox.swipnet.se 
Denna mailadress använder ni om ni vill lägga ut bilder eller texter på hemsidan. 
Lisa på berget lägger gärna ut det ni vill ska finnas på vår hemsida. 

Bilder och texter till hemsidan



Liisa.nielsen@mailbox.swipnet.se 
Denna mailadress använder ni om ni vill lägga ut bilder eller texter på hemsidan. 
Lisa på berget lägger gärna ut det ni vill ska finnas på vår hemsida. 

Kosläpp Lillkågeliden                                                                                        
Även detta år fick många 
glada barn, ungdomar, vuxna 
och gamla komma och titta 
på när korna glada och 
spralliga hoppade ut ur sina 
ladugårdar. 
   
I Lillkågeliden fanns 
hamburgare att köpa och 
för de som ville fanns även 
möjligheten att åka på vagn 
efter en häst och för de som var 
loppis intresserade höll 
Loppisen på andra sidan vägen öppet även denna dag.  

Annelie

Kosläppet  i  Nyheden                                                                                                
Trots regnet var det många som slöt upp när dörrarna till 
Nyhedengården slogs upp och korna fick skutta ut för 
sommarbete.

Kosläpp

Nu finns chansen att köpa köttlådor på affären. 150kr/kg 
5kg köttfärs och 5kg vakuumförpackade stekar. 
Köttet kommer från våra bönder i Nyheden och Lillkågeliden. 
De levereras i slutet av oktober.

Köttlådor att köpa på 
Storkågeträsk Lanthandel

“Jag heter inte Miriam” av Majgull 
Axelsson. En omvälvande resa gen-
om krigets Europa o efterkrigstiden 
Sverige. Miriam som är rom, tar iden-
titeten från en judinna, för att överleva 
kvinnolägret Ravenbrück, där romer 
stod längst ner i rangordningen bland 
fångarna. Hon behåller namn och 
identitet, när hon kommer med vita 
bussarna till Sverige. När hon fyller 
85 år, börjar familjen tro att hon är 
dement. Hon har ju inte velat berätta 
tidigare, men hon nämner sitt rikti-
ga namn. Hon har även en tatuering, 
och när hon och “barnbarnet” går på 

Boktipset
	  

Jag skulle gärna vilja ge mycket 
saker till Nepal för jag har hört att 
det har blivit jordbävning och jag 
vill hjälpa alla som har det svårt 
och dåligt. Jag är glad för att jag 
har det så bra.

Felicia                                                                                                                                               

      

En kväll för någon vecka sedan 
satt jag tillsammans med barnen 
och tittade på ett reportage från 
Nepal. Mitt i alltihopa gick Feli-

Ett barns tankar om 
jordbävningen i Nepal                                                                    

cia upp och började plocka ihop sa-
ker som hon ville ge barnen i Nepal. 
Leksaker, mjukisdjur och kläder. 
Sen satte hon sig och skrev en text 
som hon bad mig sätta in i byabladet. 
Funderingar finns över hur vi kan 
hjälpa till och barns tankar är direkta 
och enkla. Tanken från att vilja till att 
handla är nära! Så nu får vi föräldrar se 
till att hennes önskan blir verklighet. 

Isabel                                                                                                                                                

                         

en prome-
nad – börjar 
hon sakta, 
tala med 
henne om sitt 
förgångna. 
Tänk så 
mycket känslor som lever kvar i en 
människa, även om det gått så många 
år sen det hände. Skam, utanförskap, 
om Europas svåra historia – samt 
romers situation i Sverige under eft-
erkrigstiden. En stark roman! Den 
bästa jag läst av Majgull Axelsson 

Karin B

  



Tänk om jag skulle berätta?
Jag har nu fått prova på att vara ”en-
bent”! Det kanske inte är så intressant 
– men jag lovar att det har blivit en an-
nan livsstil. Resan kom ganska snabbt 
– inom en och en halv månad var min 
tillvaro helt ny! Jag blev ”handikap-
pad”?
Men först måste jag ge hela vårdap-
paraten ett beröm, som inte nog kan 
framhållas. Sjukvården får ju så myck-
et klagomål som jag inte har kunnat 
upptäcka och instämma i under min 
resa.

Sedan att vara rullstolsbunden det är 
i sej något som jag inte hade förstått 
hur det kunde vara – att inte nå  upp 

Tankar från ”rullstolen”!
	  

-  att inte nå golvet – att behöva andras 
hjälp överallt. Men nöden är uppfin-
ningsrikedomens moder. Idag klarar 
jag det mest nödvändiga. 

Men – utan alla mina goda vänner så 
har jag nog suttit här och suckat och 
gråtit. All omtanke som har strömmat 
till mej – från gräsklippning – besök 
– försök att få mig att förstå en dator 
– lamptändning – otaliga övriga hand-
tag. Tack alla ni!

Tillsist – innan jul kanske jag är 
”tvåbent” 
Och, jag har inte haft tid att gråta!
Ha det så gott!

Kerstin.K

Om det är någon som inte förstått, 
så tycker jag väldigt mycket om att 
cykla. Det är en frihetskänsla att 
trampa fram på vägen med vinden 
i håret, gärna sol förståss, titta på 
blommorna i dikeskanten, röd-
blära, vänderot, blåklockor, älg-
gräs eller en tistel som vajar så stolt 
– på en byväg om våren är det lerigt 
och dant men oj oj oj och aj aj aj vad 
det är grant – visst kan du melodin. 
Det räntar bra, man hinner mycket 
längre än att bara promenera.

För något år sedan då jag cyklat upp 
till Lidträskbadet och vände om så rul-
lade det ju bra utför, då kom jag ihåg 

Cykelturens lovsång
när jag var barn och satte upp fötterna 
på ramen och lutade över cykelstyret, 
kände att jag ville prova det igen- o 
hej vad det går. Kommer så ner till 
nästa utförsbacke förbi Träskbacken 
(ja, men hur vackert kan det bli?) Här 
bestämmer jag mig för att svinga upp 
benen på pakethållaren och luta mig 
över styret, får då känna att gympan 
gjort sitt och jag klarar bensvingen rik-
tigt bra, får då testa både magmuskler 
och armmuskler – läckert! Så slås jag 
av en tanke, tänk om mina skosnören 
fastnar i hjulet o ve och fasa, raskt sät-
ter jag ner fötterna på pedalerna igen.

Jag passerar Nyheden, där sitter Tor-
gny och Kristina, jag stannar till och 
blir bjuden på kaffe och nybakad sock-
erkaka – oj, så gott – varför bakar jag 
inte mer? Jag berättar då om mina bra-
vader och får två olika kommentarer. 

”Men att du inte skäms! 

Vid din ålder, tänk om någon hade 

sett dig.”

Ni kan ju gissa vem det var. 
Sen andra kommentaren lyder.

”Men du kan ju cykla omkull och 

skada dig! 

Du måste skaffa cykelhjälm!”

	  

forts nästa sida.......



Cykelturens lovsång

forts nästa sida.......

Hjälm – tänkte jag då, jag ser ju 
inte klok ut eller kanske skor med 
kardborrestängning, så att det är risk-
fritt att svina benen på pakethållaren.

 

Nåväl något år senare vann jag en 
cykelhjälm, så det blev till att läg-

	  

ga min fåfänga på hyllan och sätta 
på mig hjälmen. Några skor med 
kardborrestängning blev det inte. Jag 
får försöka att ha fötterna på plats i 
fortsättningen. 
Det blir ett antal mil varje sommar, 
härligt för kropp och själ, för äk-
tenskapet också, eftersom vi ofta följs 
åt. Fram med cykeln och ut och tram-
pa. Simma och cykla lugnt .

Gudrun

På vår sista träff pratade vi bland 
annat om följande… 

Den ekonomiska rapporten för 2014 
lämnades in till Karin Axelsson. 
Vi lämnade också in en budget för 
de 5000 kr som vi skulle få ut och 
begärde en utbetalning av dessa pen-
gar. 
Vi samtalade om Byabladet. Vi ska 
samla mailadresser och göra en mail-
lista på nuvarande och tidigare bybor 
så att vi snabbt och enkelt kan nå dem 
med information. 

Om ni inte redan har skrivit upp er 
mailadress och är intresserad av att få 
information från oss får ni gärna maila 
någon av oss så att vi kan lägga till er!! 

Lisbet: lisbet96019@hotmail.com
Anneli: annelie7808@gmail.com
Isabel: isabel.lundstedt@hotmail.com

Hållbara sociala servicepunkter                            
Lisbet informerade om läget inför 
hemvändardagen. Ulf föreslår att vi 
gör ett bildspel som får rulla på stor-
bild någonstans med tack till sponsor-
er, bilder från arbetet med macken, 
Hssp jobben, affären, nya och gamla 
bilder från byn osv.   

Skyltningen vid Fällforsvägen dis-
kuterades . Vi hoppas och tror att 
Skelleftebränslen ser till att man sky-
ltar för macken. 

Det var bara några få som hyrde båten 
i fjol. Men vi fortsätter som vi tidigare 
bestämt. Båthyran har fastställts till 
50 kr, då ingår även flytväst och 
metspö om man så önskar. Vi avvaktar 
med fikakorgen. 

Uthyrningen av båten har ökat med 600% från i fjol. Många av de som hyrt båten 
har kommit tillbaka och hyrt den ännu en gång. En uppskattad service som vi 
fortsätter med. 

Båten        Den första juli fick Moa och Maja en lillasys-
ter. Vågen visad 3835gram och hon var hela 
51 cm lång. 
Lilltrollet fick namnet Märta. De stolta 
föräldrarna heter Jenny och Karl Hartelius. 
Vi vill samtidigt välkomna er till byn!!

Välkommen till världen



Träff i Ragnvaldsträsk.
Deltagare från samtliga 8 byar som 
är med i projektet samlades i Rag-
nvaldsträsk. Det var sensommar 
och samtliga byar berättade om 
sina färdiga och pågående projekt.

Det är otroligt hur mycket arbete som 
utförts och många projekt med stort 
kapitalbehov t.ex. så har Kalvträsk, 
Skråmträsk och Storkågeträsk fått  
egna bensinstationer. Naturligtvis har 
det krävt frivillig arbetskraft för att ly-
ckas med detta. 

Skelleftebränslens intresse av att le-
verera bränsle, stöd från myndigheter 
och för Storkågeträsks del, gratis an-
vändning av lastmaskin, bönders trak-
torer för grusplanering och transport 
av grus varit avgörande för att detta 
skulle bli verklighet. 

Byautvecklingsrådet firar 20 år               
Skellefteå älvdal Monika Marklund 
informerar om att under 2016 finns 
möjlighet att ansöka om bidrag för att 
utveckla bygden, bidra till att behålla 
och locka fler människor att flytta till 
bygden. Vi fick mycket information 
under kvällen och god mat. Ragnvald-
sträsk har ett fint museum som är väl 
värt ett besök. 

En sak till: 
Jörn som är med i gruppen önskade 
sig en begagnad men FUNGERANDE 
symaskin. 

Vi som fick äran att åka på denna trev-
liga tillställning var Lisbet, Ture, Kar-
in och Håkan.

Vid pennan Håkan

Vi som nyttjar masten i Lillkåget-
räsk för vår mobilanvändning tycks 
ha stora problem med täckning just 
nu.

RING Telia 90200 och framför klago-
mål.  Eller gå in på deras hemsida och 
lämna era synpunkter på blanketten. 
www.telia.se/synpunkter            

Jag ringde Telia och fick då veta att 
inga rapporter om driftstörning fanns. 
Telia har för avsikt att byta ut bassta-
tionerna i masten under perioden ju-
li-september, men har inget besked 
när bytet ska ske. Detta är inte accept-
abelt när man plockar ned den fasta 
tråden i området. Öka trycket hjälp 
de som är beroende av mobiltäckning.                                                  
Senaste nytt från mobiltäckningen.                                                 

 Masten i Lillkågeträsk skall mod-
erniseras med två nya basstatio-
ner 4g och 3g. 4g stationen ska 
arbeta på 800MHz bandet och 
3g stationen på 900MHz bandet.                                                             
Se länk. http://www.telia.se/privat/
support/tackningskartor               
Arbetet syns ha påbörjats när det är 
helt genomfört återstår att se. 800 
MHz-bandet 800 MHz bandet är 
det mest lågfrekventa LTE-bandet i 
Sverige. 

Telefoniproblem i byn
Fördelen med den låga frekvensen 
är att den har väldigt god räckvidd. 
800 MHz-bandet används därför för 
att bygga 4G-nät utanför storstäder-
na. 800 MHz-bandet är dessutom ett 
av de mest ¬använda frekvensbanden 
för LTE i Europa. I Sverige används 
det av Telia och Tre (3). Tele2 och 
Telenors gemensamma LTE-nät 
håller också på att byggas ut på 800 
MHz-bandet.                

900 MHz-bandetTele2 och Tele-
nor valde att inledningsvis använda 
900 MHz-bandet istället för 800 
MHz-bandet som sitt långdistans-
band. Det frekvensbandsvalet har 
ställt till problem, eftersom 900 MHz 
är ett ovanligt LTE-frekvensband 
internationellt sett. Bland annat tv-
ingades Samsung ta fram två olika 
4G-versioner av Galaxy S III för att ge 
stöd för alla svenska operatörers lång-
distansfrekvensband.                                                                        

För den teknik intresserade.
http://www.kjell.com/fraga-kjell/
hur-funkar-det/mobilt/mobil-kom-
munikation/mobilnaten                                

Bertil K.



21 juni visades en uppskattad teater 
i Götes hölada på Södra Svedjan. 
Jag har inga direkta minnen till Siw 
Malmqvist förutom att hon har några 
slagdängor som fastnat i huvudet. 
Många av hennes sånger är lika livful-
la och energiska som hon verkar vara. 
Skådespelerskan och sångerskan Saga 
Esterstam gav oss genom sång och 
berättande en bild av hur Siws liv har 
varit. Mattias Kågström ackompanjer-
ar på piano och med sitt humoristiska 
och spontana sätt flikar han in små 
guldkorn under föreställningen. När 
de levererar sångerna ”Tunna skivor”, 
”Slit och släng” och ”Mamma är lik 
sin mamma” hörs ett igenkännande 
och många av besökarna sjunger med. 
På ett lättsamt och trevligt sätt berät-
tar Saga med fakta varvat med egna 

En svensk pärla...
	  

erfarenheter om Siw som sångerska 
och förälder. Samspelet med publik-
en när de mitt i föreställningen ställer 
frågor som publiken får svara på gör 
att stämningen blir uppsluppen och 
glad. Vid ett tillfälle när Saga ska peka 
ut ett vädersträck och känner sig os-
äker vänder hon sig mot publiken och 
frågar ” Men var är vi nu då?” Några 
barn som sitter längst fram säger klart 
och tydligt och en självklarhet i tonen 
”I Storkågeträsk!”. 
Underbar kväll med gott fika som 
avslut. Mina två vänner som följde 
med var lika förstummade som alla an-
dra över den fina utsikten som Södra 
Svedjan bjuder på.

Isabel

Många har säkert läst på sportsidor-
na i Norran om Storkågeträsks 
”egen” golftalang Sandra.

Sandra har just nu 2,7 i handicap och 
har, tillsammans med mamma Kar-
olina, i sommar vunnit en tävling på 
Skellefteå Golfklubb där vinsten var 
en resa till Turkiet som blir av någon 
gång under våren 2016, men i Turkiet 
har hon varit och spelat i tidigare.                                                                                           
   - Jag var i Turkiet som assisterande 
tränare, så jag spelade och tränade 
mycket, samtidigt som jag hjälpte min 
tränare med träningar för de övriga 
som var med! Det var 16 stycken plus 
jag och min tränare! 

Hur länge har du spelat golf?                                                                                                                                            
- Jag har elitsatsat i 4-5 år och jag gick 
golfgymnasium här i Skellefteå, en 
special lösning.

Vilken är din största vinst? 
- Min största vinst är någon av mina 
två vinster på Skandia tour riks, vilket 
är näst högsta steget bland juniortävl-

Intervju med 
Sandra Kågström  

ingar. Båda vinsterna var förra året. 

Vilken är den bästa/sämsta banan 
du spelat på?
- Bästa banan jag spelat på är nog 
Frösåker Gk, där jag även vann! Vet 
inte om jag kan säga någon bana som 
är sämst men jag gillar även hemma-
banan Skellefteå väldigt mycket! 
Tycker att det är i bra skick om man 
ser till breddgrader! 

Vad är det roligaste med golf?                                                                                                                                        
-  Det  rol igaste  med golf  är     
gemenskapen med övriga juniorer 

	  

forts nästa sida.......



och medlemmar på klubben, samti-
digt som att man aldrig blir fullärd, 
utan det finns alltid detaljer att jobba 
med!  
 
Du har varit i ett blåsigt Ystad i 
helgen, hur sammanfattar du det?                           
- Ystad kan sammanfattas som stolpe 
ut, fick det inte att stämma! Men det 
var många utländska spelare som var 
med, så det var väldigt roligt

Slutligen, vad är din dröm/ditt mål 
som du siktar mot?                                          
- Jag siktar på att bli så bra som möjligt!                                                                             

Sandra har även en blogg som hand-
lar om henne som jag tycker att ni ska 
titta in på www.Sandrasgolf.blogg.se 
där skriver hon om träning, tävling 
och annat golf relaterat.                                                                                

Annelie

I augusti hade AC –vallarna träningskväll 
hos Bertil Kågström på Bäckheden. Vi har 
träningskvällar hos olika fårägare och denna 
vecka var det med Britt – Maries och Majs 
får. Tackorna som vallades är både äkta finull 
och blandras – texel, finull och dorset. Bland 
hundarna hade vi spannet från unghundar till 
erfarna vallhundar. Vallhunden Jill – 11 år var 
äldst ikväll, Britt – Maries hund.

Träningskväll med föreningen 
AC – vallarna

	  

Unghunden Hill balanserar flocken mot Per och håller avståndet bra.

1. Vilket ord på fyra bokstäver har sju kvar när man tar bort en?                               
2. Vad går upp och ner utan att röra på sig?
3.  Vad har öga men inget huvud?                                                                                
4. Vad blir blötare och blötare ju mer du torkar?                                                                            

Svaren hittar du längst bak i bladet.

gåtor

barnsidan


