
    

 
 

Kära läsare! 

 Du håller nu första exemplaret av Byabladet i din hand. Vår tanke med 

byabladet är att alla ska hållas informerade om vad som händer i byn. 

Som alla vet har vi nu kommit igång med projektet Hållbara Sociala 

Servicepunkter. Syftet med projektet är att ge människor möjlighet att bo 

kvar i sin bygd och ha en godtagbar service i närheten men också  att se 

möjligheter till utveckling utifrån ortens engagemang, utgångsläge och 

behov. 

Tidigare har Jörn, Drängsmark, Bygdsiljum, Nedre Bäck och Skråmträsk 

deltagit i projektet och nu är det vår tur.  Ett tillfälle som vi ska ta vara på. 

Kommunen satsar pengarna och arbetet gör vi själva. Vår ambition är att 

projektet ska gynna affärn och göra byn ännu mer attraktiv. 

Projektgruppen består av Annelie Öhman, Lisbet Eriksson, Ulf Haglind, 

Robert Eriksson, Karin Berggren, Matti Eriksson och Kicki Lindgren. 
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Välkommen in.                                                         
Redan idag är affärn den naturliga träffpunkten i byn. Köptroheten 

och utkörningen av varor till byarna här omkring gör att affären 

fortfarande går runt ekonomiskt. Våra fantastiska anställda och 

deras förmåga att hålla både lokalen och varulagret fräscht och 

intressant bidrar starkt till detta. Apoteksvarorna, möjligheten att 

lämna in sina recept eller beställa varor från systemet liksom att 

kunna hämta ut leveranser via Schenker förstärker möjligheten att 

vi kan driva affären vidare. Men viktigast av allt är du som kund. 

Stort tack till er alla!  Välkommen in!                                         



 

Projektet Hållbara Sociala Servicepunkter. 

Under 2012 genomfördes det första året av detta projekt . Då 

deltog fem byar/orter med väldigt olika förutsättningar. Alla var vid 

årets slut nöjda med vad de åstadkommit och fortsätter nu på egen 

hand men med moraliskt stöd av projektledaren Karin Axelsson 

vilket också var meningen då ordet ”Hållbara” avser att det ska 

hålla över tid. Här kommer ett litet hopplock av vad som gjorts och 

görs i dehär fem byarna. 

I Jörn har man startat en förening, gjort byaplan, fixat lokal o cafe, 

samarbetar med migrationsverket och så kör man ut varor. I 

Drängsmark har man startat en kioskbutik, Cafe, träffpunkt för äldre 

och ungdomar. Man har dragit igång en servicestation med dator 

och skrivare/kopiator/fax/scanner, bibliotek och möteslokal. N. 

Bäck har fixat byalokal , gym, bagarstuga med  kurser och 

brödförsäljning m.m. Skråmträsk har också ordnat lokal för öppen 

förskola, servicestation och hittat en god samverkansform. I 

Bygdsiljum fixade man en hel lägenhet med kontor och 

servicestation (kopiator, skrivare fax, dator) behandlings och 

frisörsrum(fotvård, massage, frisör och skönhetsvård) och så kan 

man hjälpa till med enklare bankärenden.    

Projektet Hållbara Sociala servicepunkter hos oss. 

På den första trivsamma träffen med 25 bybor och projektledaren 

Karin Axelsson bestämdes att vi skulle ta chansen och vara med i 

projektet. En projektgrupp (se sida ett) tog på sej ansvaret för att 

dra igång arbetet. Den första tanken var att lokalerna i källaren 

under butiken skulle gå att göra om till servicelokaler. Tyvärr visade 

det sej finnas en del problem med detta. Men då EFs-föreningen 

erbjuder oss att nyttja lokalerna i bönhuset är det problemet löst. 

Efter ytterligare två träffar har vi kommit fram till följande förslag: 

Vi ordnar möjlighet att köpa ett fika på affären. Vi kollar upp 

källarlokalen när vi kommer åt den via garaget. En möblerad 

uteplats (altan ev. med tak)) blir träffpunkten vid affären. Något ska 

ordnas för barn på tomten. Viss upprustning av toan i källaren 

behövs. En dörr till lagret där nere och en tvättmaskin till 

lägenheten ska ordnas.  Vi bygger en boulebana vid asparna och så 

investerar vi i projektor och duk för storbildsvisning i bönhuset. 

Vi gör ett byablad med information om projektet och allehanda 

texter om vad som händer i byn och så samlar vi recept och gör 

affärns egen sex veckors middagstips och handelslista. Skriv ner och 

lägg ditt recept på vanlig vardagsmiddagsmat i lådan vid affären. 

Tipsa oss också om inslag i Byabladet, skriv eller skicka text och 

bilder. 

 



Månadens Bokrecension 

Nu har jag hittat en bok som jag gillar och verkligen rekommenderar. Den 

heter En man som heter Ove och jag tycker den är helt fantastisk. Man 

flyttas runt mellan alla känslorna medan man läser. I ena stunden skrattar 

man gott och i nästa gråter man.  Man känner 

så väl igen både sina egna och andras 

fördomar. Boken handlar om en tjurskalle som 

vid första anblicken verkar vara fullständigt 

omöjlig men som visar sig vara både stark och 

varmhjärtad. För Ove är en man som hela livet 

har kämpat i uppförsbacke och känner sig 

ensam mot världen. Men världen låter honom 

inte vara ifred, varken katter eller grannar. Han 

känner sig utsparkad av arbetsgivaren och vad 

ska man då leva för? Berättelsen om Ove 

varvas hela tiden med nu och då och man 

förstår honom allt bättre ju längre in i boken man kommer. Här finns stor 

sorg, men också mycket mänsklig värme och humor, väldigt mycket 

humor. Läs den!                            

Jag lånar gärna ut den, så fort jag får den tillbaka från den som läser den 

just nu. Mycket nöje !           Lisbet      

 

 

 

Lägenhet att hyra                                                                          
Lägenheten på affären blir hyresledig från och med den första juli 2013 

Kontaktperson  Curt Johansson 0910 96092 

Matafton                                                                   

i Bönhuset  nån afton i slutet av  april                                                            

Strax före jul möttes vi i bönhuset, åt blöta och pratade mat. Resultatet av 

pratet blev en lång lista med maträtter som inte förekommer lika ofta 

idag som då för länge sen. Nu ska vi avsmaka en del av dessa rätter. Se 

kommande annons.                                                                                            

Alla är välkomna till träffen där vi också informerar om hur långt vi 

kommit i projektet .  Du kan påverka hur vi ska jobba vidare då alla idéer 

tacksamt tas emot. Lägg gärna en lapp med förslag i idelådan vid affären. 

Hjälp oss också att hitta bra recept på  vanlig middagsmat dvs typ 

husmanskost. Vi hoppas få ihop till Affärns egen receptsamling med 

handelslista. Om vi kommer med något förslag per hushåll blir det en hel 

bok.                                                                                                                      

Lägg dina förslag i den grå lådan som finns vid anslagstavlan eller maila till 

annelie7808  gmail.com      

Samma sak gäller om du vill annonsera, få med en bild eller skriva 

en text i nästa nummer av Byabladet. Vi hoppas att så många som 

möjligt ska delta och känna sig delaktiga i allt det som händer i byn.                   

                 

 



                          BARNSIDAN                                                                                                                                                                                                          

VILKA ORD BLIR DET? 
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8,7,4 ______________  1,2,5,4______________ 

3.5.4______________   2,4,5,8______________ 

2.4.7______________   3,6,1,2______________ 

3,6,2______________  8,5,1,6______________                                                           

  

 

 

 

 

Rita 2 fåglar    Rita 1 gran och måla den grön                                                                            

Rita 4 blommor   Måla blommorna röda                                                                        

Rita 1 svamp                                Måla svampen brun                                                                           

Rita gräs    Måla gräset grönt                                         

Rita 1 katt                                    Måla katten svart                                                                    

  

 

Nuläget i Storkågeträsk 

Befolkning: 

2013   1997 

-18 år       22st                                              0-20 år          32 st            
18-30 år   2st                   21-45 år         34 st                          
30-65 år   35 män 36 kvinnor                  46-64 år         34 st                             
65 -           11 män 8 kvinnor                  65-                32 st                                                                

Summa: 114  st                                                         132 st 

I byn finns 11 företag, eventuellt fler, 5 föreningar och 2 samlingslokaler. 
Affären erbjuder följande service: utkörning av varor paketutlämning, 
ombud för apotek, systembolag. Övrig service i byn är hemtjänst, 
lantbrevbäring, plogning, egen potatisodling samt bensinförsäljning. 

Sjön med badplats, båtplatser samt fisket är några av attraktionerna som 
finns i området. Övriga är bl.a. älven, Högholmen, Konst i Kohagen, den 
årliga grillaftonen, Storkågeträsk-dagen, gruvorna och tennisplanen. 
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Har ni hört?! 

  
Matti Eriksson fyller 18 år 
11/4. Grattis säger vi till 
honom! 

Ebba Öhman har äntligen 
köpt sin efterlängtade 
hamster. Astrid heter hon.  
 

Ur barnamun 

 Inne i grisen finns det korvar och skinkor och i rumpan på 
den sitter syltan och väntar på att bli uppäten. 

 Kvinnodjur är duktigare än männen, de gör mjölk och ungar 
och så kan de både ryta och värpa. 

 Bonden är en väldigt lycklig man, först och främst för att han 
har en traktor, men också för att han slipper jobba. 

 Mannen slutar aldrig att göra celler, men han kommer också 
i en slags ålder. Den kallas panik-åldern. 

 Farmor tycker inte om att sola topless. Det är för att hennes 
toppar har blivit så lösaktiga. 

 Om man öppnar ögonen och det är alldeles svart, då är man 
medvetslös. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utflyktsmål – Högholmen 

Mitt på vår fantastiska sjö ligger Högholmen.  Ett perfekt utflyktsmål en 
solig vårvinterdag. På holmen finns ett nytt vindskydd byggt i mitten på 
2000, grillring och ett vedhus som hembygdsföreningen håller med ved. 
Känner du för att åka dit och äta lunch behöver du inte ta med muurikkan, 
den finns redan på plats. Högholmen var ett populärt resmål på helgerna 
under 80-talet då många träffades där och solade, drack kaffe, och barnen 
lekte och åkte pulka ner för backarna. Några pausade bara där för en kopp 
innan fisket lockade igen. Under den soliga påskhelgen i år var Högholmen 
ett välbesökt ställe, nästan som ”förr i tiden”. Hoppas att ni som var där 
kommer tillbaka och ni som inte var där eller aldrig har varit där tar er en 
tur dit snart!  

 

 

 

 

 

 

En bra start på dagen 

En tidig måndag morgon (annandag påsk), solen sken och det såg ut att bli 
en fin dag, tog tre barn, en morfar, ett äkta par och en mamma på sig 
utekläderna och satte sig på skotrarna för att åka och plocka upp 
gäddsaxarna. Första var tom, på den andra en liten lagom gädda till 
barnens förtjusning, ”vi fick i alla fall en”. Sen var det tomt, tomt, tomt, 
men på nästa var det något. Mamman började filma då det här verkade 
vara en ”stor fisk”. Minuterna gick, barnen blev mer och mer otåliga, 
spända och förväntansfulla… ”Det ska bli så spännande att se den!!” sa ett 
av barnen. Efter 5 minuters trixande kom den tillslut upp. En gädda på 5 
kg. Kanske inte sjöns största gädda men i alla fall den största gädda 
barnen sett på länge och ett härligt sätt att starta dagen på.  

 

 

 

 



 


