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Så härligt! 
Nu kan vi hälsa våren välkom-
men igen. Visserligen ligger 
isen fortfarande kvar men 
scotrarna har ställts undan. 

Vi är ute i solen, småfåglarna 
kvittrar, orrarna spelar på sjön 
och på  Jonkmyran, vita svanar 
flyger småpratande under en 
klarblå himmel och tranorna 
dansar sin uråldriga struttande 
dans. Jo jag vet! Det är inte för 
oss dom spelar och dansar men 
visst får vi ta åt oss och bara njuta. 

Barnen  går ut alldeles för lätt 
klädda precis som de alltid gjort 
och det gäller för oss äldre att 
inte gnälla över detta. Många har 
haft besök av sina ungdomar un-
der påsken men nu längtar vi till  
sommarlovet  då det blir gott om 
ungt folk i byn. Det gläds vi åt. 

Det känns som om byarna bara 
väntar. Storkågeträsk  med om-
nejd är redo så välkomna hit!

Lisbet

20 maj, Byns städdag.  
Vi träffas utanför Gamla Konsum ca 08.00  
Alla är välkomna på lunch. Välkomna!    
Arrangör Hembygdsföreningen
 
25 juni, kl. 10.00  
Gårdsmöte hos Sören och Birgitta  
Pia Holmgren medverkar och sjunger.
Arrangör Efs

 1 juli, Kågeträskdagen med lanthandelns dag. kl. 09.00- 13.00.  
och Grillafton från klockan 17.00    
Arrangör Affärn och Hembygdsföreningen

16 juli KOnsthagen på  Södra Svedjan.  
Arrangör Övre Kågedalens kulturgrupp

6 aug. Kl. 10.00 Hemvändargudstjänst med  Åke Kågström 
Arrangör Efs

Sommarens Aktiviteter

Facit SUDOKU



Förr trodde vi.... nu vet vi. Mötet 
om gruvan gav många svar. Vi fick 
veta att Mandalay Recorses söker 
koncession för att utöka gruvom-
rådet. Det innebär att man behöver 
mark. 

Husen i Björkdal kommer att försvin-
na, men än är inga avtal skrivna.Vägen 
mellan Sandfors och Kågeträsk kom-
mer att stängas av vid sprängning i 
gruvan, men kan annars användas som 
vanligt.Man behöver utöka dammarna 
och gråbergstippen där det nu finns 
plats för 66 milj. ton ska ta emot 88 
miljoner ton. 
Lillträsket kommer att leverera vatten 
till gruvan och detta renas och får gå 
tillbaka till Lillträsket igen.Man ska 
hålla noggrann kontroll på bäckens 
vatten och dess bottenflora och för 
den skull har man ett antal referens-
bäckar i området att jämföra med. 
Man kommer även i fortsättningen att 
ta vatten från älven och hur det blir vid 
Storfallet vet vi inte riktigt.Man lovar 

Gruvan igen
också att hålla koll på ljudnivåerna i 
området närmast gruvan och att göra 
vad man kan för att dammet från slig-
dammarna ska vara så lite besvärande 
som möjligt. Idag jobbar närmare 300 
personer åt gruvan och dess entre-
prenörer och fler lär det bli.

Malmresursen kommer att räcka åt-
minstone fram till 2026. Man jobbar 
på att hitta sätt för att bryta så lite 
berg som möjligt som inte innehåller 
malm.  Gruvan har trettio års kontrol-
lansvar och pengar till restaurering 
avsätts hela tiden.

Lisbet

Börje Andersson hade vänligheten 
att komma hit och visa oss den  film 
han delvis spelade in 1987 dvs. in-
nan man drog igång gruvdriften i 
Björkdal. 

För oss som minns den tiden och de 
människor som då var igång blev det 
en på många sätt underbar stund med 
många igenkännande leenden. Börjes 
egna ord på filmen (oftast på vår fan-
tastiska bondska) och rösterna av dem 
som lämnat oss gav oss både känslan 
och en bild av dåtiden. Det var mån-
ga vackra vyer från området.  Jag blev 
ändå förvånad över att allt runt kalk-
bruket var så slitet och förfallet. När vi 
påmindes om att kalkbruket inte varit 
i bruk sedan augusti 1954 blev detta 
lättare att förstå. Genom åren hade 
rosten och slyn gått hårt åt byggnader 
och skog. På bilderna visades hur man 
borrade i området för att så smånin-
gom få igång dagens gruvdrift. I slu-

Filmen                        
tet av 1990-talet åkte Börje runt i ett 
flygplan och filmade samma område. 
Nu fanns det mörka ”såret” som gru-
van tagit upp i berget, sligdammarna  
och de redan stora gråbergshögarna. 
Närmiljön är fortfarande lika vacker. 
Vi som bor i trakterna har så smånin-
gom accepterat att gruvan finns och vi 
kan också se vad den gjort för bygden 
ur positiv bemärkelse. Men  vi sörjer 
den del av vår vackra natur som tar 
stryk av gruvans framfart. Då är det tur 
att det finns de som haft förstånd om 
att ”fånga dagen” som den var då så 
att vi blir påminda  om dåtiden. Tusen 
tack Börje för att du kom och visade 
din film.

Lisbet



1 fläskfile´ 
1-2 msk dijonsenap
salt
svartpeppar 8-10 skivor prosciutto
1 kruka basilika

Youghurtsås
4 dl grekisk eller turkisk youghurt
1 tsk flytande honung
salt 
svartpeppar

Värm ugnen till 150 grader
Skär bort senor och fett från filen. 
Pensla sedan filen med dijonsenapen, 
salta och peppra.
Lägg ut en bit plastfolie, lägg skink-
skivorna lite omlott så de täcker 
folien. Hacka basilikan och strö 
över skinkan. Lägg filén nederst på 
skinkfolien,lyft lite på plasten så att 
filén och skinkan lossnar lite och du 
kan rulla ihop allt till en tajt rulle.Vira 
hushållssnöre runt rullen så att den 
håller ihop.
Stek köttet runt om, ställ sedan in i 
ugnen tills köttet har en innertem-
peratur på 60-62 grader.

Låt sedan köttet vila 5 minuter innan 
du skär i det.

Lägg upp youghurt i en skål, ringla 
över honung, salta och strö över grov-
malen svartpeppar.

Smaklig måltid/ Alex

Ugnsstekt fylld fläskfilé
Fläskfilé med prosciutto och basilika

Jo, det var så här: När det var Lan-
thandelns dag blev jag lite krusad 
och sen lurad att komma till Affärn 
och fika –´ skam till sägandes så var 
det riktigt roligt. 

Jaha, nu är jag här igen!
– Men så upplät Lisbet sin röst (och 
det var ju roligt! ) och bland annat sa 
hon att byns äldsta fanns där. Ja, vem 
det var visste jag ju.
Jag skulle avtackas för mina år i Hem-
bygdsföreningens styrelse nu när jag 
avgått.

Jag fick en sån fin gåva – en sak som 
Ingegerd Bäcklund  gjort. (Hon är 
Konstnär  -  vet ni det? ) En ”träskulp-
tur”  - jag som gillar skog och natur. ( 
Lars Wilks  - släng dig i väggen!! )
Vilken tur att det inte var en Orre-
forsvas som skulle stå gömd i ett skåp.
Tusen tack till Hembygdsföreningens 
styrelse för valet av gåvan.

Kerstin Kågström



Varför väljer man den bok man tar?
I mitt fall – varför läser jag deckare?  

Jag gillar absolut inte våld. Boken är 
så spännande att jag måste kolla slu-
tet så att jag vet 
att de viktiga per-
sonerna klarar sig 
och  jag bläddrar 
förbi sidor där jag 
misstänker att vål-
det förekommer 
och ändå väljer jag 
deckare. 

Miljöbeskrivning-
arna kan ju var 
fantastiska  och 
personerna runt 
mördaren likaså.  
Kanske är det ren 
psykologi!.

Det kan ju inte 
vara så enkelt att jag bara vill veta om 
deckaren, som på något sätt blir min 
vän kan lista ut vem, vad och varför!

Är det månne därför som jag blir lite 
sur om det inte är kommisarie Lynley 

Tankar om böcker och läsning
och hans underbara och något klum-
piga assistent Barbara Havers som 
löser gåtorna i Elisabeth Georges 
böcker eller om kommissarie Banks 
bara finns med i en del av boken som 

Peter Robinsson 
skrivit.

Sverige har ett jät-
testort antal deck-
arförfattare, ofta 
kvinnor, alla duktiga 
på sitt jobb. De en-
gelska känns bättre 
för då är åtminstone 
inte miljöerna igen-
känningsbara. 

Jag behöver inte 
placera mordet nån-
stans där jag vet hur 
det ser ut.
Konstigt är det i alla 
fall. Jag måste nog 

försöka övergå till att läsa romaner, 
reseskildringar, biografier eller annat 
som man kan lära sig nånting av. 

Fast ändå – snart kommer en ny bok 
av Elisabeth Georges!

Lisbet

Hembygdsföreningens årsmöte
Jag fick ta hand om klubban och 
Kerstin Ala skrev protokollet på    
årsmötet.Verksamhetsberättelsen 
innehöll de årligen återkommande 
tacken till alla fantastiska män-
niskor i byn som tar på sig ansvar 
och ser till att byn ger det vänliga, 
välskötta intrycket som välkomnar 
våra gäster och ökar vår egen triv-
sel. Alla motionärer, de som läm-
nat skrot i containern, matlagare 
och fikafixare fick också ett tack. 

Filmen om projektet som spelades in 
på lanthandelns dag i fjol visades. Vi 
uppvaktade ”bönhuset” på 80-års da-
gen och Birgitta Kågström visade den 
vackra ängel man köpt in för gåvan.

Curt Johansson redovisade ekonomin 
som är fortsatt god. Valen var som van-
ligt väl förberedda och det blev många  
omval. Kerstin Ala lämnade styrelsen 
( tack Kerstin )och Ulf Haglind valdes 
in som ordinarie ledamot. 
Kontaktpersonerna valdes om men 
om du vill hyra tält eller möbler får du 
prata med Robert Eriksson. Britt-In-

ger Bergsten och Britt-Marie Persson 
är de nya i valberedningen.

Arbetsdagen blir den 20 maj och då 
serveras mat i bönhuset som vanligt.
Stämman lämnade åt styrelsen och 
festkommiten att besluta om grillkväll 
men lanthandelns dag körs som van-
ligt. 

Vi tog beslut om de bearbetade stad-
garna som alltså numera gäller. ( 
Stadgarna finns hos mig) Hembygds-
föreningen fortsätter att stödja affärn 
och Åsa Arvidsson ska avtackas efter 
sina elva år på affären. Vi fortsätter 
med mat- och  tv-kvällarna som ger ett 
bra tillskott i kassan.

Hembygdsföreningen ansöker om 
medel till utvändig målning av affär-
shuset. ( När detta skrivs har ännu in-
get beslut tagits.) 

Kvällen avslutades som vanligt med 
smörgåstårta och lotteri.

Lisbet



Bergsvandring på Grand Canaria
Kanske är det inte först och främst 
berg man tänker på när man hör 
”Kanarieöarna”. Snarare är det väl 
långa sandstränder, solstolar och 
parasoller, hotell i långa rader. En 
bra bok under en parasoll vid poolen 
kanske.
Det är ju så klart helt rätt – så är det!

Men i år var vi faktiskt på en bergsvan-
dring – för det finns berg också!
Svenska Turistkyrkan är väldigt aktiv i 
Playa del Ingles. Mitt i smeten ligger det 
stora Templo Ecumenico, som delas 
mellan flera olika kyrkor. Där kan man 
gå på gudstjänst, hela kyrkan sjunger 
(ca 200 personer varje tisdag!), trevli-
ga caféer, torsdagar med ärtsoppa och 
våfflor m.m.
Där blev vi erbjudna att få vara med på 
en bergsvandring!! 

Fredagen kom och det var +25 grad-
er!! Vi åkte buss upp till ca 1700m över 
havet, och där började vandringen! Det 
hade regnat veckan innan, så det var 
grönt och lummigt! Blommor i gult, 
rosa, lila och vitt prunkade vid stigen 
och körsbärsträden blommade!
Först gick vi nedför berget till 1200 m 
ö.h. Det var väldigt utför och en smula 
halt av allt barr från de kanariska tallar-
na – pinjerna. Sedan planade det ut 
lite och det var då vi hörde det – trum-

Bergsvandring på Grand Canaria
petmusik!! Någon spelade ”Härlig är 
jorden” Det var Leif och Stig – två av 
teamledarna – som hade gått i förväg 
och mötte oss där!
Vi skulle nu gå en kort ”pilgrimsvan-
dring” – d.v.s. vi skulle gå under total 
tystnad! Märkligt vad man ser och hör 
bra om allt omkring är riktigt tyst!
Efter ca 15 min. hörde vi åter trumpeten 
spela: ”Var jag går i skogar, berg och 
dalar”. Pilgrimsvandringen var slut – 
men ingen ville börja prata! Till slut fick 

vi berätta för varandra vilka tankar och 
intryck vi fått under tystnaden. Alla var 
överens om hur intensiva färgerna och 
dofterna blev, och hur skönt det var att 
bara vara i Guds sköna natur!
Vi intog medhavd lunch och så gick vi 
sista sträckan upp till 1500 m.ö.h. Där 
väntade bussen, som tog oss ner till Pla-
ya del Ingles igen.
När vi kom hem till hotellet hade vi gått 
11 km och var ordentligt trötta och var-
ma, men nöjda med vad vi fått vara med 
om!

Varma hälsningar, Birgitta

Nytt på ostfronten
Svedjanost fortsätter att vinna fina 
priser och det innebär en härlig 
reklam för den goda osten  men 
också för Svedjanost och Svedjan 
och Storkågeträsk. 

Många besökare hittar vägen hem till 
Johanna och Pär. En del kommer från 
närområdet men besökare kan kom-
ma långväga ifrån som t.ex. gästen 
från Singapore. Det besöket innebär 
nu en beställning därifrån.

Här hemma ser man också att före-
taget växer då bygget av ostlagret nu 
tagit form.Lagret behövs eftersom de 
tillverkar fler och fler hårdostar. Os-
tarna ska lagras minst ett åroch under 
tiden sköter man om dem efter kon-
stens alla regler. När lagret är klart har 
man ett mera lättarbetat och  välisol-
erat utrymme med perfekt klimat för 
ostarna.

Johanna berättar att de hela tiden velat 
att lagret ska harmoniera med övriga 
byggnader på området. Det har man 
lyckats väl med. 

Det är bara att gratulera Svedjanost 
till framgångarnaoch Johanna och 
Pär till ännu ett lyckat projekt. Det är 
precis som Johanna säger: Man måste 
våga för att komma någon vart. 

Fortsättning följer..... 

Ostlagret är på gång....



Antalet deltagare var ungefär som 
tidigare år, så var det mesta på årets 
majstämma. 

Kort från verksamhetsberättelsen: 
Sponsring av lunch på arbetsdagen,  
underhåll på vassklipparen. Har delt-
agit vid två möten med anledning av 
att Björkdalsgruvan ska utöka sin 
verksamhet. Har genomfört möten 
med ägare till mantalsatt jord med 
anledning av gruvans ökade behov av 
mark (markanvisning).
Val, i god ordning återvaldes alla ti-
digare funktionärer. Mötet beslutade 
även att bidra med 3000 kr till snörö-
jning av vägen Storkågeträsk- Bäck-
heden (östra vägen /över berget). 
Vägen används både sommar och vin-
tertid bland annat som motionsslinga. 
Beslut kommer om så är aktuellt att 

Rapport från Majstämman 2017
tas årsvis. 
Så till det viktigaste: vi uppmanar er 
att att betala den frivilliga byaavgiften.
Rekommenderade belopp är för fas-
tighetsägare och i byn boende 200 kr 
och stugägare 150 kr, men förtfarande 
så tar vi emot både  större och mindre 
belopp.Som fastighetsägare räknas du 
om du äger mer mark än bara en tomt.
När stämman var avslutad bjöd hem-
bygdsföreningen  traditionsenligt på 
fika vilket vi som var där avnjöt och 
än en gång tackar för. Nästa majstäm-
ma hålls den 5 maj 2018 kl.10-00.  
Platsen blir med största sannolikhet 
Bönhuset.
Stöd lanthandeln i Storkågeträsk – 
den får väl snart klassas som unik!

Enligt uppdrag  
Bertil Kågström Byaålderman

Varje år sker en insamling till Bar-
cancerfonden som heter ”Spin of 
Hope”. Olika arrangörer hjälps åt 
att samla pengar till cancersjuka 
barn, deras familjer och till forsk-
ning om sjukdomarna. 

Insamlingen sker genom att ar-
betsplatser, föreningar eller privat-
personer anmäler lag som ska cykla 
12 pass spinning från klockan 07:00 
till 19:00. Det är alltså en massa spin-
ningcyklar igång och varje cykel ko-
star mellan 1500-3000kr i anmäln-
ingsavgift. Det är dessa avgifter som 
utgör den största delen av insamlin-
gen. Också i Skellefteå arrangeras 
detta och det var när jag kollade runt 
om jag kunde få ihop ett lag som idén 
med att starta en egen insamling med 
Spin of Hope som bas föddes. Det var 
ju många jag frågade som av olika an-
ledningar, sanna och mindre sanna, 
inte kunde delta men som ändå gärna 
ville skänka ett bidrag till Barncancer-
fonden. Kanske kunde jag spinna åt 
dem som själva inte kunde eller ville?
Idén att man kunde skänka pen-
gar för att jag skulle spinna i Spin of 
Hope presenterades på Facebook. 
Den spinningcykel jag skulle spinna 
på fick heta ”En för Alla” och min 
förhoppning var att bidragen kunde 

12 h & 60.000:-
räcka till ca 4-5 timmar spinning.
Snabbt stod det dock klart att folk 
skänkte pengar till den grad att jag 
hade bidrag till att cykla alla de 12 pass 
som arrangemanget hade. Nu hängde 
det bara på om jag skulle orka eller 
ej…
Turligt nog höll kroppen att vara ig-
ång alla de 12 passen och när dagen 
var slut hade 58500 kr samlats in. 
Utöver detta hade bidragen räckt till 
att betala anmälningsavgiften på 1500 
kr, pengar som också går till Barncan-
cerfonden. Sammanlagt kunde alltså 
bidrag på 60000 kr gå till Barncan-
cerfonden.

Olov Öhman

Det skulle vara roligt att få veta vad folk (stor som liten) pysslar med i stugorna. 
Lagar du mat, mekar du med bilen, jobbar du inomhus eller utomhus? Varia-
tionerna är oändliga.  Vi har gjort ett frågeformulär om din/er hobby som kom-
mer att hamna i din postlåda. Kanske kan dina svar leda till att vi får berätta om 
många olika slags intressen  i vårt byablad. Vi hörs. 

Redaktionen

Min Hobby                        



På grund av att ni nu förstått
Att ni kan hamna i det ni nu läser
Har nästan hela vintern gått
Utan tips på era fadäser

Men vad finns det då att göra?
Mer än att själv sig bjuda på.
Så här ska ni minsann få höra,
Hur det för mig ibland kan gå.

Detta är ur mitt liv taget
Jag har svansat runt och dansat
Minst i 40 år vid det här laget
För det mesta lugnt och sansat

Men en kväll i Kusmark skedde
Något ni ej kunnat gissa
Hur jag då mig fräckt betedde
Detta vill ni inte missa!

Bjöd där upp en stilig herre
Och dansa kunde han minsann
Men vid scenen blev det värre
Plötsligt bara – han försvann…

I byn mellan 
Burman och Lundberg

Låg så där vid mina fötter
Hade minsann segnat ner.
Men han verka inte trötter
Slet upp karln och tog ett steg…

Bara för att åter fatta
Att han låg där under mig
Som en liten knölig matta
Fråga då vad fattas dig?

Tydligen så var det ryggen
Som orsakade denna blunder
Inte att jag var – en snyggen
Som han ville ligga under

Ja så kan det gå för mig
Om jag inte är på min vakt
Men det ska jag säga dig
Vi dansade minsann i takt!

Ingegerd

Vi är många som älskar att 
vara i skogen, känna dofterna 
och lyssna till ljuden. 

Några veckor under den här 
vintern blev det lite andra ljud 
som hördes då virkeslass på 
virkeslass drog fram genom sk-
ogarna och byn. 

Skogen -inte bara rekreation!           

Hängmattegöra...(facit finns på sista sidan.)



Barnsidan


