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Fjolårets vinnare i fisketävlingen Hugo Nylén och 

Matti Eriksson. Hugo hade dragit upp den största 

abborren och Matti den största gäddan.  

 

Vem blir årets vinnare? 

Ta en bild av dig och fisken och skicka till  

annelie7808@gmail.com 

 

 

 

Hej igen! 

Våren har gjort sitt intåg i byn. Koltrastar och bofinkar sjunger från tidig 

morgon och i luften finns den där speciella doften av våt jord. Härligt!! 

Det var lite tveksamt om vi skulle kunna elda majbrasan, men det 

fungerade bra. Projektet fortsätter om än inte så intensivt som i fjol våras. 

Nu ska vi försöka komma igång med nån arbetskväll (kolla anslagstavlan). 

Det andra rummet på affären kanske kan bli något bra (bokrum, hobbyrum 

osv.)  Den 7 maj kommer byautvecklingsrådet till byn på möte. Det ska bli 

kul att få visa vad det blivit av projektet.  Slutspelet i hockey har setts av 

många i Bönhuset, vilket för övrigt nog aldrig har nyttjats så flitigt som de 

sista månaderna. 

Det är oroande att bensinanläggningen vid affären inte godkänns, men vi 

får jobba vidare och göra vad vi kan för att affären ska leva vidare ändå. Vi 

klarar det om vi hjälps åt och är köptrogna.  

Nu ser vi fram mot en härlig sommar med mycket aktiviteter i byn, t.ex. 

Kågeträskdagen med grillkvällen och inte minst musikkväll och teater i 

Götes hölada, aktiviteter i Bönhuset och på Pärlan. Vi hälsar också alla 

sommargäster hjärtligt Välkomna att delta i det som händer i byn. 

Trevlig sommar!                                                            Lisbet 

        BYABLADET 

      Utgåva 9 

      Maj 2014 

       

 

22 juni   I en sal på 

lasarettet .  

 Teater med Thomas 

Andersson och Ellinor  

Lindgren i Götes  

 hölada  kl. 19.00 

19 juli   KOnstHAGEN  

på Södra Svedjan. Årets 

tema är Gränslöst   

1 aug.    Folkmusik på 

S.Svedjan Med Daniel 

Pettersson och Maria  

              Jonsson                           

Arrangör Övre 

Kågedalens kulturgrupp 

 

22 juni    Kl. 

10.00 

Gårdsmöte på 

Sörens gård. 

Johan Holmgren 

talar.   

3   aug  Kl. 10 00 

Hemvändar-

gudstjänst med 

Åke Kågström 

                                                                                               

Arrangör Efs 

Sommarens aktiviteter i 

Storkågeträsk 

31 maj  Arbetsdag med 

start kl.08.00 vid Olovs. 

Lunch för alla kl. 11.00 

14 juni 

Kågeträskdagen  med 

Lanthandelns dag 

09.00-12.00 på Pärlan   

              och   

Grillafton vid skolan 

från kl.17.00 

                                                                 

Arrangör Kågeträsk 

hembygdsförening 

 

mailto:annelie7808@gmail.com


Hållbara Sociala Servicepunkter. 

Redovisningen för det första året av projektet har lämnats in. Vi har använt 

de femtiotusen kronorna vi fick från början plus lite till som Hembygds-

föreningen har satsat. Nu har vi fått ytterligare tiotusen kronor och det 

finns hål att stoppa i dvs. saker som inte är riktigt klara. Det viktigaste är 

dörren i källaren. Ska vi kunna ha öppet hus (t.ex. bokkvällar) där nere 

måste vi kunna stänga av lagerrummet. Skylten vid Pärlan ska göras, 

receptsamlingen ska färdigställas och kopieras upp och sen vet jag att det 

finns fler idéer till vad vi skulle kunna göra. Kom med dina idéer också, 

inget är för stort eller litet för att tas upp. 

 

Vi har räknat ut ungefär vad 

varje delprojekt har kostat. Det 

är inte exakt då t.ex. all grävning 

är inräknad i kostnaden för 

Boulebanan fast det grävts på 

flera ställen osv. Men så här 

blev det: Pärlan 16 681 kr, 

Köket och toan, 14 649 kr, 

boulebanan 5 277 kr,  Bönhuset 

9 272  kr, skrivare  m.m. (byabladet) 4 729 kr, Möbler, lampor, lyktor, 

textilier 3 683 kr  och övrigt  

(från affären) 1 037 kr. 

Antalet satsade arbetstimmar som noterats är 1088 (värde 190 400 kr). 

Resultatet av arbetet är enormt.  Tack igen alla fantastiska människor.  

Nu kör vi vidare!!     

   Lisbet                     

 

 

 

 

Rapport från Hembygdsföreningens årsmöte 

Ett trettiotal personer kom till årsmötet i bönhuset. Valen var väl 

förberedda och nu ser styrelsen ut så här: Lisbet Eriksson, Kerstin 

Kågström, Curt Johansson, Kerstin Ala och Liisa Nielssen är ordinarie 

ledamöter, och Kjell Nilsson, Ingegerd Bäcklund och Malin Mickelsson är 

suppleanter. Kassören rapporterar om ännu ett år som gett ett litet plus i 

kassan. Valberedningen som återvaldes hade också hittat personer som tar 

ansvar för badstranden, lekplatsen, förråden, medlemskorten, hemsidan 

och en sammankallande för festkommittén.  Arbetsdagen blir den 31 maj. 

Kågeträskdagen genomförs den 14 juni.  

Man efterlyste någon form av underhållning till grillaftonen. Kanske firar 

vi att vi har ägt affären i tjugo år samma dag. En ostprovningsdag ska 

hållas på Pärlan. Liisa Nielssen önskar att fler engagerar sig i hemsidan. Då 

gräsklippning inte ingår i Christinas avtal, fick de som vill hjälpa till med 

detta anmäla sig på en lista. Hembygdsföreningen kommer att köpa in en 

diskmaskin till bönhuset. Lisbet redovisade läget i HSSP och berättade 

bl.a. att vi fått ytterligare 10 000 kr . Fler matkvällar kommer att hållas. Hf 

bekostar tryckningen av 50 ex av Ann-Marie Lindmarks bok. Gruvskylten 

ska placeras vid affären.  Det kommer att vara öppet i ”Köket” nån kväll 

varje vecka så att folk kan träffas och prata och låna böcker.  När det blir 

dags för arbetskvällar igen annonserar vi det vid affären.  

En lång stund diskuterades det runt den utdömda bensinanläggningen. 

Affärsstyrelsen jobbar på frågan, men vi måste alla hjälpas åt för att hitta 

en lösning på problemet.  

   Lisbet 

 

 

 



Boktipset                                                                                                          

”Den långa vägen till frihet”  

1974 började Nelson Mandela skriva om sitt liv 

i hemlighet - under fångenskap på Robben 

Island. 

Detta är en tung bok (tycker jag) främst av att 

det är så många främmande namn som man inte 

kan minnas och som man måste backa i boken 

för att kunna följa med.  Men sedan man kommit in i Mandelas långa resa 

ser man att det handlar om en stor man, med en lidelse och en dröm som så 

många haft och har – Frihet! Svårt att förstå för oss. Därför är detta en 

påminnelse om hur stor ordet ”frihet” är. 

Efter 27 år i fängelse gå ut därifrån med samma lidelse i bagaget är 

otroligt. 

Vi som bor i Sverige ska vara stolta över de som offentligt ställde upp för 

ANC. Vi vet också att det stödet uppmärksammats och hade betydelse.  

En stor man har gått ur tiden – kanske den störste frihetskämpen. 

Låna boken – läs om än den är tung! 

                                                                                               /Kerstin K  

Journalgrodor!! (Vad tror du det står i din journal?) 

 

”Har svimmat av. Minns ingenting förrän patienten vaknar i sängen 

med två sköterskor.” 

”Patienten arbetar som elektriker. Inga kända proppar i släkten” 

”Söker för fästingbett i huvudet. Huvudet borttages med pincett.” 

”Lastbilschaufför med god kondition som åker en mil utan att bli 

andfådd i vanliga fall” 

”Söker p g a att ha slagit i vänster stortå som nästan helt har lossnat. 

Personalen får dock ej dra loss den, då det gör ont.” 

”Fick dock besked om att hjärtat var bra, men att hon skulle 

återkomma om hon blev medvetslös.” 

”Poängterar att det är viktigt att patienten håller sig ren mellan 

fötterna.” 

”Smärtan i ryggen kommer när patienten ligger raklång med båda 

benen på rygg.” 

”Idag till lunch får patienten akuta diarréer.” 

”Blöder ibland ifrån vänster näsa.” 

”Sköts i hemmet av maken som är militär.” 

”Har fått större hemsamarit men tycker inte att det räcker ändå.” 

”Patienten informerad om obduktionsresultatet.” 

”Det senaste blodprovet är aldrig taget.” 

”Mår alldeles utmärkt, har sökt läkare ett flertal gånger för det.” 

”Änka, bor med frisk make.” 

”Det senaste blodprovet är aldrig taget.” 

 

   /Annelie 
 

 

 

Tack för att du lämnar ditt 

järnskrot i containern vid skolan i 

Storkågeträsk!!  

   / Hembygdsföreningen 

 



Bästa grillfotot i 

sommar!!  

Vinn en grill. 
Hembygdsföreningen ger 

vinnaren i sommarens 

fototävling en grill. 

Maila in fotot innan sista 

augusti till 

annelie7808@gmail.com  

 

Majbrasa 2014  

Efter mycket funderande bestämde vi oss 

för att vi skulle våga tända eld på brasan på 

Ingegerds tomt. Vid åttatiden på kvällen 

samlades ett 50-tal personer runt elden.  

Lilian och Kjell  ledde sången  och vi 

andra sjöng med. Det lät jättebra . Barnen 

tävlade om små vinster genom att plocka 

kottar från gräsmattan vid affären. Elsa 

bjöd på varmkorv och 

hembygdsföreningen serverade kaffe och 

bulle på Pärlan.  När alla glada och nöjda 

(och lite frusna) gick hemåt igen hade brasan blivit till en hög med glöd.  

                                                   Lisbet 

Majstämman 

Första lördagen i maj hölls den sedvanliga Majstämman.  Dagordningen 

följde också traditionen.  När valen var klara och man utsett byålderman  

(Bertil Kågström) och byaråd fortsatte mötet med frågor om plogbidrag, 

grus till vägarna,  gräsklippning vid Pell-Annersh-lanne  och ansvar för 

vassklipparen. Britt-Marie Persson påpekade vikten av att man respekterar 

bommarna vid vägavstängningar. Det finns ett skäl till varför vägen är 

avstängd. Om man trots allt måste förbi, ska bommen naturligtvis läggas 

tillbaka. Byamännen fick också information om läget i projektet Hållbara 

Sociala servicepunkter. Uppslutningen var god och Bertil Kågström 

tackade för visat intresse innan man övergick till det likaledes sedvanliga 

fikat som hembygdsföreningen bjöd på.   

    Lisbet 

Boktipset  

Eftersom vi alla fyller år och blir äldre så kan man om 

man hamnar på ett äldreboende se fram emot en trist 

och händelsefattig tillvaro. Där serveras inga dyra 

måltider eller andra extravaganser men... 

Efter att ha läst Catarina Ingelman-Sundbergs bok 

"Kaffe med rån " så finns det även på hemmet en 

chans till spänning och en möjlighet att träffa 

åldringar som fortfarande har visioner om ett bättre 

liv. 

Märta, Snillet, Stina, Anna-Greta och Krattan tar in på Grand Hotell för att 

lura deras förmögna gäster. Allt går ej som de tänkt sig men även om de 

behöver rollator för att förflytta sig så behöver det ej innebära att huvudet 

ej fungerar och deras inlärda kunskaper från tidigare arbeten kommer väl 

till pass när någon hamnar illa till. 

                    Läs och njut Håkan 
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Götes Hölada 

  

I Svedjan kan ni åka på samma evenemang som erbjuds i Skellefteå. Det är 

inte samma bekvämligheter och det kan dra lite runt fötterna. Däremot är 

det högt i tak, en fin och rustik scen, volontärer med ett varmt hjärta som 

ser till att ni trivs och känner er välkomna. Ladan är döpt efter den sista 

bonden på gården, Göte Wikman, som tog in hö här därav namnet ”Götes 

hölada”. Johanna berättar att med ett hektiskt liv som bonde vill man åka 

på så mycket evenemang men tiden räcker inte till. Enligt ordspråket ” om 

inte berget vill komma till Mohammed får Mohammed komma till berget” 

tog Johanna och Pär tag i detta och hittade en lösning på problemet. De har 

tillsammans med Övre Kågedalens kulturgrupp anordnat ett antal 

evenemang varje sommar. De menar att det var roligt att prova och se om 

det skulle finnas ett intresse runt om i byarna för kulturella evenemang. Nu 

vis av erfarenhet vet de att intresset finns och de är villiga att hela tiden 

utveckla vidare. Johanna berättar att de hela tiden har ögonen öppna för att 

köpa in nya saker som förbättrar.  

I sommar kommer ni att erbjudas 

en musik och teaterföreställning 

med Tomas Andersson och Ellinor 

Lindgren ”I en sal på lasarettet”. 

Ett musikarrangemang med Daniel 

Pettersson på nyckelharpa och 

Maria Jonsson på Viola a´more. 

 

 

 

Hela världen samlad i södra Svedjan 

När jag kommer till mejeriet knackar jag försiktigt på dörren och möts av 

en strålande glad Johanna. När man gör ost är det viktigt att man är noga 

med hygienen, så jag får lämna skorna utanför dörren och ta på mig 

särskilda vita stövlar, en vit rock och en vit mössa för att dölja håret.  

När vi kommer in står Pär och 

vänder på osten ”Rustik blå” i ett 

nytt format. En kund har haft ett 

önskemål om att köpa osten i 

mindre format, så i ett försök att 

tillgodose kundens önskemål har 

de hittat en lösning som prövas. 

Under vårt samtal förstår jag att 

Pär och Johanna, som är de som 

arbetar mest med 

osttillverkningen, gärna vill 

tillgodose kundernas önskemål så 

långt det går.  En fin logga ligger 

mot osten. Det är första gången 

den används på blåmögelosten. 

Ostarna ska i början av processen 

vändas en gång i timmen, så det 

är ett hantverk jag får beskåda. Det syns på de flinka fingrarna att detta är 

något han gjort förut. De berättar att målet är att ysta två gånger varje 

vecka. När de gör ostar är det viktigt att varje moment dokumenteras 

noggrant. Detta för att kunna göra om samma ost flera gånger och få så 

lika smak som möjligt. Johanna berättar att smaken på osten beror på hela 

processen från god djurhållning, gräset som korna äter och sedan kvalitén 

på mjölken. Hela processen från ystning till lagring av osten har de till en 



början lärt sig på kurser och de går fortfarande kurser för att lära sig mer. 

Där de lär sig mest är i det idylliska Svedjan där drömmar blir till 

verklighet.  

Hur började då deras intresse för osten? Pär berättar att de gärna ville bo 

kvar i byn och ville kunna leva på de 35 kor de har. Johanna hade kommit i 

kontakt med Eldrimner som är ett hantverkscentrum. Ni kan läsa mer på 

www.eldrimner.com . Till en början provade de att göra korvar av olika 

sorter av eget nötkött. Men det blev tillslut ystningen som blev en förädling 

av en råvara de redan förfogade över. Efter att ha provat göra egen fetaost i 

köket beslutade de 2009 att satsa på ett eget mejeri. Mejeriet är en 

ekonomisk satsning som de tror på och när jag ser mig omkring berättar 

Johanna att de handlat vissa saker begagnade för att hålla ner kostnaden till 

exempel kommer diskmaskinen från Göteborg, ystkaret från Bräcke, 

ostformarna från Frankrike och ostpressen från Holland så hela världen är 

samlad i Södra Svedjan. För att marknadsföra sig själva har de hemsidan 

www.svedjanost.se och en sida på facebook där vi kan följa deras 

utveckling. Matfesten och bondens egen marknad som anordnas i Umeå är 

ställen där de möter människorna och låter dem smaka på deras goda ostar. 

Ostarna säljs på vår affär i Storkågeträsk, i de flesta delikatessdiskar i 

Skellefteå samt genom en grossist som säljer till restauranger och hotell. 

Bryggargatan i Skellefteå är en restaurang som de har ett nära samarbete 

med. Johanna berättar att servitörerna på restaurangen berättar lite om 

Svedjan och osten när det serveras en rätt som innehåller deras ost. Hon 

känner att de är bra ambassadörer för byn.  

Den lokala respons de fått på ostarna är bra och folk är positiva. Under 

2013 deltog de i en osttävling i Danmark och en ost fick brons och den 

andra silver. I oktober samma år deltog de i SM i mathantverk och då fick 

osten Blå brie som de numera döpt till Rustik blå silver. Pärs noggranna 

dokumentation när de från början gjorde parallella försök för att få fram så 

bra ostar som möjligt har gjort att de kommit så långt på så kort tid. Detta 

berättar Johanna med en stolthet i rösten.  

Johanna berättar att målet de har med osttillverkningen är att kunna hålla 

igång gården och byn. För att kunna göra det anser hon att det är viktigt att 

osten håller en hög kvalité och att hela tiden utveckla den vidare. ”Jag 

tycker att det är bra med kräsna kunder” säger Johanna och ler. När jag 

frågar vilken av ostarna som verkar vara konsumenternas favorit, så är hon 

mer svävande och menar att det är en fråga om tycke och smak. Den ost 

som de säljer mest av är Svedjan blå, dessertmögelost.  

Till sist vill Johanna och Pär komma med en hälsning till alla kreativa 

människor i närområdet. ”Vi vill gärna uppmana fler att bli 

mathantverkare. Kolla in Eldrimners kursutbud eller åk med dem på 

studieresa. Vi har alla de bästa råvarorna här ute i skogen, kött, mjölk, 

svamp, bär, örter och fisk. Åk med på en kurs bara för att leka med tanken. 

Det var så det började för oss. Kör!!!” 

   /Isabel 

Var rädd om affären!! 

Handla här!! 
Dessutom kan vi alla bidra med 

idéer och förslag till utveckling i 

en redan bra och fungerande 

affär.  

Berätta gärna hur DU tänker! 

Hör av dig till någon i styrelsen 

med Curt Johannson i spetsen.  

http://www.eldrimner.com/
http://www.svedjanost.se/


Namngivningsceremoni för Alex Artur Edoff Eriksson 

 

Den 15 mars träffades släkten och 

vänner runt Artur  i Storkågeträsk 

bönhus för att fira att han fått sitt namn. 

Felicia läste upp en dikt till faster Maria 

som ombads att bli fadder till lille 

Artur. Artur firades med en massa fina 

presenter. Gästerna bjöds på te/kaffe 

och smörgåstårta från Eves restaurang i Sandfors.  

Artur bar en dopklänning som alla Lisbets och Georgs barn och alla tio 

barnbarn burit. Roligt med en sådan släktdräkt. Förhoppningen finns att 

den ska bäras av många fler barn.  

   /Isabel 

Vardagsmiddag 

Hembygdsföreningen har vid två tillfällen anordnat middag i Bönhuset. 

Alla ska vi äta middag och det är trevligt att träffas, så några kvinnor i byn 

har träffats och lagat till maten. Mellan klockan 17-18 serverades middag 

till en kostnad av 30 kronor för vuxna och 10 kronor för barn upp till 12 år. 

Första gången räknade vi till 55 personer som åt. Det var många som sa att 

det var en härlig stämning uppe på övervåningen och många som önskade 

att vi skulle fortsätta med detta varannan tisdag. Nu har vi haft ett uppehåll, 

men en vardagsmiddag är inplanerad den 20 maj. Vi får se om det blir fler 

middagar. Hör gärna av er ni som känner att ni har lust och möjlighet att 

hjälpa till på dessa middagar. Eftersom det inte finns någon diskmaskin i 

bönhuset behövs det händer till att ta hand om disken. Ni som känner att ni 

vill hjälpa till, men inte kan under dagen kan stanna en stund efteråt och 

hjälpa till med disken. Ring eller maila till Isabel Eriksson070-2025308  

isabel.lundstedt@hotmail.com 

I byn mellan Burman och Lundberg 

 

 

 

 

 

 

 

Nu är våren här på riktigt 

Varma känslor har fått fäste 

Då ni!- händer något viktigt 

I naturens kända näste . 

 

Vårens första fågelpar 

har av någon siktats  

kuttrande satt de då kvar  

när kikaren den riktats 

 

mot två turturduvors reden 

ringmärkta och käcka 

i ena boet i Nyheden  

syntes dom då häcka. 

 

Vi skådar vidare mot redet 

Och önskar dem en lyckad 

häckning 

Men tvivlar på att få beskedet  

Om en kommande 

äggkläckning. 

 

En del har varit långt från byn 

En vecka i naturen 

Och blivit brunbrända i hyn  

ja rena hälsokuren 

 

Då strålade det i fjällen 

men inte var det solen. 

Vid passande tillfällen  

 lyfte nån på kjolen 

 

Men nu för tiden lämnas 

varje sådant plagg åt 

fina damer som ej ämnas 

åka skoter, agna maggot. 

 

Idag så stänger plaggen in  

hela kvinnan skönt i värmen 

från halsen ner till foten sin 

bara handen syns ur ärmen 

 

Så när nöden är som störst  

gäller ”ta det du har- 

principen” 

Snickra till en plastflaska 

först 

Trä in och kissa genom 

pipen. 

 

Detta är ett tips att bruka 

Så här gör man utan snopp 

För att slippa naken huka  

Där på fjällets kalla topp 

 

Och skyll inte på skribenten 

Om hon blev en aning fräck 

För att skildra delmomenten  

måste nån beskrivas näck 

/Ingegerd 

mailto:isabel.lundstedt@hotmail.com

