
 

Kära Läsare 

Nu har det gått en månad sedan det första bladet delades ut. Det har hänt 

mycket i byn sedan dess. Både byaman och hembygdsföreningen har haft 

sina årsstämmor. De två stora granarna på affärstomten har försvunnit och 

asparna höggs ner, mest för att ingen skulle skadas av nerfallande kvistar. 

Eftersom det var flera som hjälptes åt, så dröjde det inte så länge förrän 

alla spår av arbetet var undanröjda. Men tack och lov för de stora 

traktorerna som gjorde de tunga lyften. 

Under arbetsdagen gjordes en massa bra jobb och nu fortsätter vi med 

arbetskvällar på tisdagar kl. 18.00  några veckor framöver eller tills altanen 

är klar. Vi fortsätter att snygga upp i garaget under affären så vi kan 

använda det som kök, ”kontor” o.s.v.  Läs vidare på  bilagan    

Arbetskvällar tisdagar kl.18.00 .  

Någon sa att det känns som det är mera liv här i byn nu, och så är det. Vi 

har mycket att fundera på, prata om och ta tag i. Dessutom dyker våra kära 

sommargäster upp en efter en och vi hälsar dem välkomna hit för att njuta 

av ännu en sommar vid Kågeträsket.   

Nu har Storkågeträsk en alldeles egen hemsida framtagen av 

byaåldermannen Bertil Kågström med hjälp av Liisa Nielssen. Sök på 

storkagetresk.se   Här kommer byabladet att läggas ut. Men vi är 

fortfarande med på Övre Kågedalens hemsida ovrekagedalen.se  så kolla 

den också. 

************************************************************  

Kågeträskdagen dvs. lanthandelns dag och grillkvällen genomförs den 15 

juni. Finns det intresse kanske vi också kan organisera nån form av 

loppmarknad när vi ändå har tältet uppe. Läs mer om sommarens 

aktiviteter både här inne i byn och på S. Svedjan inne i bladet. 

På Brönet  finns ”motionslådan ”. Skriv ditt namn när du cyklar eller går 

förbi så deltar du i lotteriet och kan vinna fina priser från affärn.  

Byns egen blomma 

I  40 år har Annmari Segerstedt vårdat  

denna kaktus och den har då och då   

blommat med en enstaka blomma.  

Men nu i vår ser den ut så här.  

16 vackra blommor i en underbart  

vacker rosaröd färg.  

Rut Kågström hade en sådan här och  

en dag nöp Annmarie av ett blad och  

tog med sej hem. Sen har hon tålmodigt  

skött om den och nu får hon lön för  

mödan.  

Erland tog bilden. 
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Majstämman 

År 1751 antogs Byaordningen  för Kågeträsk och då hette åldermannen Jon 

Ersson. Han hade många ärenden på sitt bord. Idag är majstämman den 

sista resten av denna ordning och ärendena är inte så många. Fortfarande 

tar man beslut om vägar, broar, rastplatser och om  vassklippning . Man 

planerar sjöfågel jakten och för vårens arbetsdag.                                

Dagens byaålderman heter Bertil Kågström  och han skriver så här i ett 

upprop till gamla och nya Kågeträskare: 

Som du kan se nedan så har vi i byn en frivillig avgift  för att finansiera 

grusning av byvägar, bakvalar, vassklippning m.m. Avgiften är frivillig 

men betalningsviljan är god eller rent av mycket god. Rekommenderade 

summor är för ägare av jordbruksfastigheter och i byn boende 200 kr och 

för sommarstugor/torp 150 kr. Även större eller mindre summor mottages 

med tacksamhet. 2012 blev summan 12 861 kr. Du är också välkommen på 

majstämman ( en kvarleva från byaordningens tid).Om du har frågor om 

detta eller andra frågor som rör byn eller livet i byn så är du välkommen 

att fråga. Hembygdsföreningen har en fin bok om Storkågeträsk som du 

kan köpa (150 kr). Jag vill även passa på att hälsa dig som är ny i byn 

välkommen till Storkågeträsk och jag hoppas du ska trivas med allt och 

alla här i byn. 

Mig når man säkrast på 070 210 30 23 eller via e-post berkag@byske com  

eller berkag@gmail.com 

Bertil Kågström                                                      
Byaålderman 

 

 

Ett fredagsnöje 

Vid halv ettiden ringer telefonen. Det är från affären.”Nu är vi klara” är 

budskapet. Dags att hämta bilen, lasta och åka ut på dagens runda. 

Det är ordning och reda som gäller vid lastningen. Sist ut – först in . 

Matlådor lyfts in liksom ett och annat paket från Schenker eller Systemet. 

Mjölkförpackningar, blomjord och drickesbackar likaså. På frysbagen 

sitter en lista med namn på de som ska ha frysvaror. Jättebra!           

Rundan börjar i Nyheden och N. Svedjan. Och sen Träskbacken, Dalbäck, 

Norrlångträsk, Klöverfors och Storbränna innan det bär av till Fällfors. På 

återvägen kör vi upp till Karin i Nide och sen blir det rundan mot 

Stavaträsk dvs: Lillkågeträsk, Lidbacken, Riset och Djupfors innan vi 

vänder längst bort i Stavaträsk. Ibland kör vi upp till Lundåker, några km 

rätt uppför! Överallt träffar vi glada och tacksamma kunder. Synd att det 

inte finns mer tid att stanna och prata en stund. Ibland står kaffet klart. ”Nu 

är det bara att fika” och nog hinner ni!?                                                                   

Så är vi tillbaka, redovisar på affären och återlämnar bilen till Sören 

Kågström. Nöjda och belåtna med turen - ett sant fredagsnöje. 

                     

 

 



Hembygdsföreningens årsmöte 

Den 16 maj var det dags igen för föreningens årsmöte. Enligt 

verksamhetsberättelsen har det varit ett ganska lugnt år med 

Kågeträskdagen som höjdpunkt. Vackert väder, mycket folk, god mat och 

trevligt arrangemang gjorde att alla var nöjda med den dagen.  Övriga 

träffar var också uppskattade. Massor av jobb har gjordes under 

arbetsdagen.  Skrotinsamlingen ger klirr i kassan. Men obs. Det är 

järnskrot som ska samlas in! Annat skrot ska hanteras enligt kommunens 

anvisningar. 

Valen var väl förberedda.  Ny ordinarie ledamot i styrelsen  blev Kerstin 

Ala. Övriga i styrelsen är Kerstin Kågström,  Curt Johansson, Liisa 

Nielssen och Lisbet Eriksson. Kjell Nilsson, Malin Mickelsson och 

Ingegerd Bäcklund  är suppleanter. Det blev omval på de flesta övriga 

områdena. Britt-Louise blir sammankallande för festkommiten. Ansvaret 

för skötseln av skolområdet har Ture, Curt och Sören. Ola tar hand om 

lekparken, Kalle  ansvarar för badplatsen och Liisa blir hemsidesansvarig. 

Hon hjälper oss med att göra inbetalningskorten och Annmarie ser till att 

de delas ut. Beträffande verksamheten  bestämde vi att vi ska genomföra 

Kågeträskdagen den 15 juni. Arbetsdagen blir den 25 maj med start kl. 

08.00. Lunch serveras i bönhuset kl. 11.00  och dit är alla välkomna 

oavsett om man har tid att jobba just den dagen. Förslaget om en mera 

lättarbetad hemsida för byn diskuterades och Bertil Kågström och Liisa 

Nielssen är redan på gång med den.  Föreningen kommer att involveras i 

projektet Hållbara Sociala servicepunkter då projektets ekonomi 

administreras via föreningens kassa.  

Årsmötet avslutades med en trevlig pratstund medan vi intog kaffe och 

smörgåstårta. 

 

Nuläget i Projektet Hållbara sociala servicepunkter. 

Nu har det praktiska arbetet inom projektet kommit igång ordentligt. 

Träden är borttagna och altanen vid affären har påbörjats. I tisdags då ett 

tjugotal personer var  med och arbetade blev golvet och rampen in på 

altanen klara.  Inne i garaget städades allt undan och golvet togs upp. 

Under fanns ett alldeles vanligt betonggolv. Med lite spackel och färg blir 

det utmärkt. Nu ska först tak och väggar målas och sen ska vi in med en 

enkel inredning så att vi kan koka kaffe och diska där när det behövs t.ex 

vid lanthandelns dag. (Ps. Om du har en inte allt för stor diskbänk över kan 

du väl höra av dej till mej ). Vi kommer också att ställa in den stora 

kopiatorn, skrivaren och inplastaren där. Toalettstolen och tvättstället ska 

bytas ut och sen kan vi erbjuda en kundtoa när det behövs.  

Under kommande arbetskvällar blir det fortsatt arbete på altanen, målning i 

garaget och så småningom byte av dörr och fönster. Lite röjning på 

affärstomten kvarstår också. Sen tar vi itu med boulebanan. 

                           

 

 

 



Trädfällning 

För att vi ska kunna bygga den nya, fina altanen med sittplatser vid affärn 

var vi tvungna att ta ner den stora gamla granen som lyst så fint under 

julmånaden i många år. Först hjälptes några åt att ta ner jullamporna som 

satt i den och sedan på torsdagen 9/5, i regn och rusk, fällde Robert ner 

den med hjälp av Håkan och Georg och många glada åskådare. Mäktigt 

men samtidigt lite sorgligt kanske många tycker!?  Samtidigt passade de 

på att fälla en tall som stod framför parkeringen för att minska risken för 

parkerade bilar. 

 

                                                                    

Några dagar senare, måndag 13/5, träffades HSS-gruppen för att märka ut 

var altanen kommer att vara och passade även på att gå till platsen där 

boulebanan ska bli. Banan märktes ut med pinnar och för att det inte ska 

finnas någon risk för att någon ska få en gren i huvudet från asparna som 

stod där mitt under pågående spel tog beslutet snabbt att även asparna 

skulle fällas. Robert hämtade motorsågen, fler och fler åskådare samlades 

och asparna föll. Aldrig har nog så många bybor stått på den planen kl. 

20.00 en helt vanlig, men samtidigt ovanlig, måndagskväll. 

 



Valborgsmässoafton i Storkågeträsk 

 

En spontan majbrasa anordnades i år vid förråden. Många såg brasan och 

tittade förbi för att grilla en korv eller bara mysa vid elden. Tack till er som 

gjorde detta möjligt, ni vet vilka ni är! Hoppas på repris 2014… 

 

        Barnsidan 

HUR SLUTAR MENINGEN? RINGA IN RÄTT ALTERNATIV! 

En liten hund kallas valp   kalv   ko                                                                
En katt kan   prata   jama   måla                                            
Efter tolv kommer femton   elva   tretton                                       
En hund kan  jama   prata   morra                                          
En ros är en  pinne   buske   blomma                                    
En apelsin är en  fest   frukt   fisk                                               
Man styr med en hatt   ratt   katt                                                  
På morgonen äter man frukost   folk   farkost 

____________________________________________________________ 

RINGA IN DET DU KAN! 

Jag kan…                

dansa     räkna till 30     klockan     stå på tå    flyga     läsa högt      

 knyta mina skor     äta sten     städa mitt rum     köra bil      

vissla     vika tvätt      baka en kaka     måla med munnen     rida     

 klättra    göra hyss     hoppa över ett hus     spela kort      

stå på händer      cykla       stå på huvudet     simma       gå i spagat 

gnaga av ett träd     skriva mitt namn      prata engelska      åka skidor 

 mer än mamma och pappa      ro      låta bli att äta godis      sova länge       

    



 Snotrik och Pommes 

Snotrik och Pommes är två jättefina katter. Snotrik brukar leka med 

mig ute. Men hans favorit lekar är ju kurra gömma och kasta kotte. 

Pommes är så kelig på morgonen så man nästan snubblar över 

honom. Men Pommes har inga favoritlekar als han gillar bara att 

vara ute och jaga möss och massa andra djur. Men dom är alltid min 

favorit katter. Hoppas att ni gillar detta!  

Kram Anni till Storkågeträsk Byablad.  

 

  
              

Veckans boktips                                                                         

Viveka Stens Sandhamnsdeckare känner de flesta deckarläsare till. I 

stundens hetta heter en av de senare böckerna. Den handlar om  

Midsommar i Sandhamn. Vita båtar fyller hamnen och ungdomarna 

har tagit över bryggorna. En ung flicka tas om hand chockad och 

omtöcknad. Vad har hon råkat ut för? 

Alla bär på en sanning - men vilken leder till mördaren ? 

Sommarens aktiviteter i Storkågeträsk 2013 
Till alla intresserade. 

Vi hälsar er hjärtligt Välkomna till de evenemang som ordnas i byn under 

sommaren! 

15 juni  Kågeträskdagen 

Lanthandelns dag 09.00-12.00 vid affären. Grillafton vid skolan med 

servering från kl. 17.00.  Grillat med tillbehör, Kaffe och kaka 

serveras. Lotterier och aktiviteter för barn. 
Arrangör Hembygdsföreningen 

23 juni Gårdsmötet 

Vi firar gudstjänst på Sörens gård kl. 11.00. Stellan Lindgren talar. 

Marie Louise Andersson sjunger. 
Arrangör EFS 

10 juli  KOnstHAGEN på Södra Svedjan 

Konst- och hantverks-utställning med lokala förmågor, spelträff och 

förplägnad. Årets tema är Mångfald.  Läs mer på ovrekagedalen.se 

Välkommen med Konst och hantverk,idéer osv. 
Arrangör Övre Kågedalens Kulturgrupp 

14 juli  Hemvändargudstjänst 

Åke Kågström kommer hem och predikar på gudstjänsten i bönhuset 

kl.11.00 
Arrangör EFS 

16 juli Zinat Pirzadeh i Götes Hölada. 

”Standup”artist , komiker, författare  m.m. kommer till Götes hölada 

den 16 juli klockan 19.00 Läs mer på ovrekagedalen.se 
Arrangör Övre Kågedalens kulturgrupp 

 

Motionslådan sitter uppe vid cykelstigen. 

Läs mer om arrangemangen på vår anslagstavla och på hemsidorna.. 

Spontana arrangemang kommer att annonseras på anslagstavlorna, 

så håll koll !!!! 

http://instagram.com/p/XmjdXNPSm0/
http://instagram.com/p/XmjdXNPSm0/
http://instagram.com/p/XmjdXNPSm0/

