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Vi fick inte in någon grillbild i vår sommarfototävling, så vi ger er en ny 

chans att vinna ett pris. Bästa höstbilden vinner. Byabladets redaktion 

utser vinnaren. Skicka in en bild senast 1december till 

isabel.lundstedt@hotmail.com 

Har ni idéer och förslag på vad ni vill läsa i byabladet kan ni skicka in det 

till samma mailadress. 

 

Hej igen. 

Varje årstid har sin tjusning och den här sommaren kommer att gå till 

historien som en av de varmaste vi upplevt. Bra för de flesta men lite 

jobbigt för andra. Inte har man orkat göra så mycket heller. (Vi skyller på 

värmen). Nu är det en annan luft, vi tar reda på grönsaker, frukt och bär, 

och jägarna ger sig iväg ut i skogen. Det är bara att se sanningen i vitögat – 

det är höst. Men hösten har också sin tjusning. Det är fantastiskt vackert 

med alla höstfärgerna mot den klarblå himlen och har man då utsikt över 

sjön fördubblas allt.   

Nu kan vi också planera för aktiviteter under hösten. Det kommer att bli 

”vardagsmiddagar”, julgröt och julbord och musik- och berättar-kvällar här 

i byn. Läs mer om detta på annonssidan. 

Den 15 september hade vi besök av en delegation som jobbar med 

kommersiell service i glesbygden I vårt fall handlar det om affären och 

dess överlevnad. Mer om detta hittar du under rubriken ”Fint besök på 

affären” 

Jag hoppas att det inte ska bli lika långt uppehåll till nästa byablad. Har du 

något du vill bidra med så hör av dej. Ju fler som deltar desto intressantare 

blir bladet. 

Lisbet 

 

BYABLADET 
 Utgåva 10 
 September 2014 

Hembygdsföreningen  

inbjuder till vardagsmiddag 

i bönhuset den 22 oktober 

och den  11 november från 

klockan 17.00 . 

Den 29 november serverar 

vi  Julgröt med tillbehör  

klockan 10.00- 12.30 

Den 9 november kl. 18.00 

är ni välkomna till 

berättarkväll i bönhuset. 

Läs mer på anslagstavlan. 

Jobbarkvällar och 

bokkvällar annonseras på 

anslagstavlan 

Välkomna 

Efs inbjuder till bibelsamtal 

i Storkågeträsk bönhus var 

fjärde torsdag kl. 19.00 med 

start den 2/10. 

Söndagen den 2  nov.         

kl. 10.00  Mässa 

Julbord i bönhuset den 6/12   

klockan 16,00                                     

Söndag 7 dec. kl 10.00 

Gudstjänst  

Gudstjänst Juldagen kl. 

11.00 

 Välkomna           

Kom också ihåg Middagspaus 

och träffpunktsträffarna i 

Sandfors. 

mailto:isabel.lundstedt@hotmail.com


Klippschema vid affären och lekparken 

Vill tacka alla inblandade för en bra sommar. Allt går så bra när vi hjälps 

åt! Det är så trevligt att allt flyter på så bra.  

Innan sommaren gjorde vi i ordning klippscheman för både lekparken och 

gräsmattan vid affären. Till ett annat år har vi pratat med styrelsen om att 

det kommer att finnas en liten dunk med bensin som de som klipper kan 

fylla på sina gräsklippare med. Om alla fyller upp sina gräsklippare med 

bensin hemma innan man börjar klippa, så kan man fylla upp dem med 

bensinen som hembygdsföreningen står för efter att man har klippt färdigt.  

Sommargympan 

Kristina som bor uppe på 

affären kom med ett 

fantastiskt initiativ och 

satte upp ett anslag på vår 

anslagstavla om 

sommargympa på 

gräsmattan vid affären. 

Det var några tillfällen 

under hennes semester 

som hon höll i en gympa 

som passade alla åldrar. 

Den gången jag var där fanns det både barn och vuxna som gympade och 

gjorde övningar efter sin förmåga. För er som inte var där var det en härlig 

rytm som gick genom hela byn när musiken ljöd. Jag vet att många 

uppskattar detta initiativ och vi hoppas att det kommer fler tillfällen som 

Kristina har tid och lust att gympa med oss.  

/Isabel 

Konst i kohagen 

För sjunde året i rad anordnades ”Konst i kohagen” vid Götes lada i Södra 

Svedjan. I år hade de valt mångfald som tema. Det var åtta lokala 

konstnärer som ställde ut sina konstverk. På baksidan av Götes lada satt 

konstverken uppsatta för alla barn och vuxna att inspireras. De som ställde 

ut fanns också där, så man kunde prata med dem och även göra 

beställningar.  Svedjan ost serverade även smakbitar av sina goda ostar. 

Konstverken var allt från naturfotografier till takkronor. När man hade 

spatserat runt ett tag så fanns det fika att köpa som smakade lika gott som 

alltid. Som grädden på moset fanns det musikunderhållning ute i det gröna, 

Johanna och Pär Hällström med vänner spelade folkmusik. Det fanns gott 

om tid att se konstverken, fika och mingla med folket som fanns på plats. 

Det brukar vara cirka 200 personer som besöker ”Konst i kohagen”. Om 

man inte är intresserad av konst, så är den vackra utsikten på Svedjan något 

som tar andan ur en. Tack för en trevlig dag och vilket härligt väder det 

var. 

 

 

På bilden: Rolf Thornéus 

som visade upp sina 

blyertsteckningar var en 

av konstnärerna. Fotot är 

lånat ur Norran 21 juli. 

I skuggan fanns två kaniner som familjen Thornéus hade tagit med sig. Det 

var ett dragplåster för både barn och vuxna.  

/Isabel 



Teater I Götes lada                                                                                       

Parkeringen och vägen vid Götes hölada var full med bilar då det 

var teater med Thomas Andersson och Ellenor Lindgren. 

Berättarföreställningen ”I en sal på lasarettet” bjöd på många 

tänkvärdheter, skratt och vacker musik. 

Götes hölada var fullsatt och för 

dem som inte varit på något 

arrangemang i Götes hölada vill jag 

säga att ni har en upplevelse kvar! 

Lokalen andas historia, 

Västerbottnisk historia, väggarna 

och taket är vackert träfärgat 

och under taket flyger ladusvalor 

och ackompanjerar text och musik 

med sina kvitter! Att sedan under 

fikapausen få gå ut och blicka ut 

över nejden och sjön, gör det lilla extra för att hela ens kropp och själ ska 

må riktigt gott! 

Thomas Andersson är en fantastisk musiker och berättare, som i denna 

föreställning berättar om sitt liv. Hur han som femåring blev inlagd på 

lasarettet med hjärtfel, och hur det har påverkat honom genom livet. Det är 

andra berättarföreställningen han gör i Götes hölada, men förhoppningsvis 

inte den sista! Ellenor Lindgren har det västerbottniska berättandet i sig 

och det kändes inte som om texten var inövad, utan som om hon berättade 

från hjärtat tillsammans med Thomas bara för oss!                                                             

Välkomna tillbaka!!!                                

Ulrika Thorneus Granå 

 

 

Fint besök på affär´n. 

Måndagen den 15 september hade vi besök av Catharina Håkansson-

Boman som är regeringens utredare av stöd till kommersiell service i 

glesbygden.  Hon kom tillsammans med en grupp personer från 

länsstyrelsen och kommunen bl.a. länsrådet Lars Lustig, Anne-Louise 

Lindkvist från länsstyrelsen, Tomas Öhlund och Moa Hedström från 

kommunen. Lorents skulle också ha varit med men han hade inte tid 

(dagen efter valet). Sammanlagt var det 12 personer som kom för att lyssna 

på oss. Curt berättade om bekymmer och glädjeämnen runt affären, och jag 

redovisade vad som gjorts inom projektet och om all annan ideell 

verksamhet som pågår i byn. Britt-Marie beskrev svårigheten att få 

ekonomin att gå ihop på grund av alla extra kostnader som drabbar en liten 

butik men hon sa också att vi hade klarat det hittills varpå Lars Lustig drog 

parallellen med Humlan. (Humlan ska egentligen inte kunna flyga men det 

vet den inte om så den flyger ändå). Vi pratade om all annan service som 

finns på affären, om öppettider, om vikten av köptrohet osv. Vi fick 

känslan av att gästerna var imponerade av det arbete som görs i byn och att 

man tog till sig informationen om problemen. Jag läste upp Ingegerds dikt 

om affär´n (se mittsidan) och jag såg att folk tog intryck av den. Och precis 

som alla andra var de mäkta imponerade av vår mysiga och välskötta butik 

där de flesta passade på att köpa någon bit Svedjanost 

Byn visade sig från sin bästa sida. Det var ljust och härligt på Pärlan där 

solen lyste in. Gun serverade varmt och gott kaffe och alla verkade trivas.  

Jag tror också att man tog till sig vår redovisning och att man förstår att 

något måste göras om man vill ha kvar servicen i glesbygden. 

                                                             Lisbet 

 

 

http://ovrekagedalen.se/?attachment_id=1539


Boktips. “Som Zlatan fast bättre” av Niclas Christoffer 

 

Det här är egentligen en ungdomsbok, men dels är den väldigt bra skriven 

och dels handlar den om ett viktigt ämne så därför rekommenderar jag den 

till alla som är äldre än 13-14 år, och allra helst om man har barn eller 

barnbarn eller jobbar med ungdomar. 

Boken handlar om Simon som flyttar från Stockholm till Malmö p.g.a. 

pappans jobb och där kommer in på fotbollsgymnasium. Någon av de 

första dagarna på skolan får han kommentaren “fundera på att gå ner några 

kilon i vikt” från tränaren. Detta startar en kamp mot vikt och hunger och 

med “magrutor” som målsättning. Boken berör också ämnen som 

homofobi, tjejer och kärlek m.m. Det är inte lätt att hålla kvar i kärlek när 

man bor så långt från varandra och börjar varsitt nytt liv på gymnasiet. 

Författaren har insikt och erfarenhet av “mat / ätproblem”, vilket märks när 

vi får följa Simons vardag och tankar. Det blir en helt annan tyngd i 

budskapet jämfört med berättelser av någon som bara har läst in sej på 

ämnet. Jag har själv erfarenhet på området (magsjukdom + idrottsanorexi) 

och kände igen mej i många av tankarna och känslorna.  

Ätstörningar, som anorexi och bulemi, förknippas ofta med tjejer, men 

även killar kan drabbas – och då är det kanske ännu mer skamligt -  och det 

gör den här boken mycket värdefull. Jag föreläser själv om ämnet, men att 

skriva en bok är mycket större.  

Jag hade tänkt spara boken till en tågresa till Skåne, men kunde inte bärga 

mej utan började läsa, och sen har det blivit några kvällar med läslampan 

tänd alldeles för länge. 

Som sagt, jag rekommenderar den varmt. 

  
Kristina                                                                                     

 

Nina tipsar om boken ”Dolda djup” av Ann Cleeves. 

Hon skriver: Jag tycker att boken var lättläst fast lite utmanande ibland. 

Det är en bok som passar att läsa en varm dag på stranden eller när man 

sitter och njuter en stund i solen på balkongen eller varför inte på Pärlan.  

 
Nina Kågström-Persson 

Rapport från Hållbara sociala servicepunkter. 

Strax före sommaren hade styrgruppen ett möte där vi gick igenom läget i 

projektet.  Georg och Håkan har tillverkat en hylla till kaffeserveringen på 

affären och vi har köpt in korgar och termosar. Fiskevårdsområdets båt 

hämtades hit och den ligger nu nere vid båtstranden. Man kan hyra den via 

affären när den är öppen och  P-O Dahlberg ställer upp och hyr ut den 

resten av tiden.  Det fungerar precis som med fiskekorten. Ulf H har köpt 

in flytvästar och fiskespön som också kan hyras. Vi har däremot inte 

kommit igång med försäljning av fiskepaketet (dvs. fiskekort, båthyra och 

fika). Det får väl bli nästa sommars stora grej.                                                           

Bokhyllan i ”köket” fylldes snabbt och 

vi behöver mycket mer plats då vi har 

påsar med böcker som väntar. I höst 

kommer vi att ha öppet vissa kvällar 

och jag hoppas att vi också kan få 

igång nån bokcirkel då vi vet att 

byborna är ett bokläsande folk. 

Pärlan har använts flitigt av affärens kunder vilket också var vår 

förhoppning. Folk har ställt upp och vattnat blommor och ”klipplistan” har 

fungerat perfekt. Tack för det!  Få se vad vi kan hitta på där nu i höst: 

Efter demonstrationskvällen på Boulebanan då Mats och Elsy Sjölin var 

här, har det spelats en hel del på banan. Några tisdagskvällar var det för 

varmt men annars har vi varit flitiga. Gun och Ture Lindgren, Håkan 

Brännström och jag var på mötet i Bureå som Karin Axelsson inbjudit till. 

Det blev ett trevligt och konstruktivt möte där vi bl.a. diskuterade 

projektets fortsättning. 

  

   Lisbet  
 

 



Kågeträskdagen med affärens 20-årsjubileum. 

 

I strålande solsken firade 

vi att byborna ägt sin affär 

i 20 år. Butiken var pyntad 

med en stor bild som 

barnen ritat, björkar och 

blommor . 

Vårt kommunalråd Lorents 

Burman höll ett inspirerat  

tal och önskade oss lycka 

till i framtiden. Ingegerd 

Lundmark och Birgitta Backman stod för serveringen av kaffe och tårta 

och de hade fullt upp med att se till att alla fick vad de ville ha. Gästerna 

trivdes i solen och de fick också lite hjärngympa genom att lösa 

”kluringarna” som lagts fram. 

        

Eftermiddagens grillfest var välbesökt. Fläskfilen och potatissalladen gick 

åt som smör i solsken, folk köpte lotter och gick tipsrundan. Den här 

gången hade vi inbjudit Mikael Bohman från Malå som underhöll med 

gitarr och sång. Musiken uppskattades men det syns att det folk helst vill 

göra är prata med varandra. Mikael får återkomma och underhålla vid 

någon inomhusträff.   

Den allra första grillkvällen hölls i samband med hemvändardagarna 1995 

och då höll vi till vid Pell-Annersch-lanne. Vi fortsatte att vara där i många 

år och folk pratar lyriskt om hur fint det var där (fast myggigt ibland). Men 

nog är det rätt skönt att ha tältet att tillgå så vi slipper oroa oss för vädret.  

 

Lisbet 
 

 

Ett liv med idrotten 

 

Kristina Nilsson, vår hyresgäst på affären,  är en kvinna som brinner för 

idrott. Hon har jobbat som tränare och har själv tränat hårt. Hon har spelat 

fotboll , tävlat i 7-kamp, sprungit, orienterat och åkt skidor bl.a  fyra 

vasalopp och 7 tjejvasor.  Under hela sitt liv har Kristina fortsatt att utbilda 

sej och tagit alla chanser att utvecklas.  Tyvärr drabbades hon av en 

magsjukdom som satte käppar i hjulet för den fortsatta idrottskarriären . 

Det betyder inte att hon gav upp idrotten. Det fick henne bara att inse hur 

viktig en bra kost är för hälsan. Hon har utbildat sej och haft tränaruppdrag 

på alla nivåer Hon säger att hon fått ut så mycket glädje genom idrotten 

och att hon gärna vill att andra ska få uppleva detta - utan glädje orkar 

ingen kämpa på.  

Kristina tycker att hennes två yrken (veterinär och tränare) kompletterar 

varandra eftersom människan är väldigt lik andra däggdjur när det gäller 

anatomi, fysiologi  m.m.  Hon har mjölkbönder i Västerbotten, 

Västernorrland och Jämtland som hon hjälper med foder- och 

hälsorådgivning för deras djur. Kristina kommer att vara med på en 

berättarafton i höst och prata om kost och hälsa m.m. 

 

    Lisbet 

 

VAR RÄDD OM AFFÄREN!!!  HANDLA HÄR!!! 
 

Välkommen till vår fina affär! 

Vi vill ju ha den kvar, så har ni förslag 

till förändringar eller egna önskemål 

var inte rädd att ta kontakt med de 

anställda eller styrelsen. 

Ps. Nu finns vi även på facebook Ds. 



Affärn mellan Burman och Lundberg                                                                                                                                    

            Extra valhöstnummer 

Detta är ett öppet brev 

till någon högre uppsatt 

som har mera makt än den som skrev 

och kan starta en landsbygdsöverlevnadsdebatt. 

 

Jag är en älskad landsbygdsbutik 

som strävar för att finnas kvar 

I dagens samhälle rätt unik 

öppen sex av veckans dar 

 

Jag har sett varor komma och varor gå 

blivit mer och mer besviken 

genom åren har dom blivit dyrare att få  

in och ut genom butiken. 

 

Jag tar inte mer än jag behöver  

för varorna jag säljer 

Men om trenden fortsätter framöver 

Förstår jag om kunden nån annan väljer. 

 

Jag är inte börsnoterad 

Och inte far pengarna utomlands 

Förvisso är anställdas kön ej kvoterad 

Men det är inte värre här än nån annanstans.  

 

 

Nej , jag är en tillgång för alla 

Och nu vill jag höja mitt värde 

Tänk vad huspriserna snabbt skulle falla  

Om det för mej blev fara på färde. 

 

Så fixa mej bättre inköpspris 

Låt mej fortsätta att existera 

Uppvärdera mej inledningsvis   

för jag betyder mera 

 

än många tror sej veta om 

för kommer jag till korta 

finns ingen chans att starta om 

då är affärn´   för evigt borta. 

 

 Storkågeträsk lanthandel  

(genom Ingegerd Bäcklund) 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 



Städdagen  

En kall och tidig lördagsmorgon i slutet av maj 

samlades det en grupp bybor på vändskivan. 

Huttrande fick de välja sina arbetsområden. Ett 

gäng styrde kosan mot affären, några hjälpte till 

att torka fönster och städa i bönhuset medans 

andra tog sig an lekparken där 

klätterställningen skulle sänkas och ett nytt nät 

sättas upp. Badstranden städades och röjdes 

upp av några och tur var väl det med tanke på 

hur välbesökt den varit den här sommaren. 

Tack alla som ställde upp denna dag, men nästa 

år hoppas vi på mycket varmare väder under städdagen.   

 

Kosläpp 

Även i år bjöd våra fantastiska bönder på kosläpp, något som lockade både unga 

och gamla, eller äldre i alla fall…Glada, skuttande kor sprang, skuttade och gick 

lite tvekande ut i det fria, gröna.  Gott fika fanns till försäljning för den som ville 

fika i det fina vädret. Många passade på att kika in i ladgården och några barn 

fick kika lite på en nyfödd kalv hos Anders i Lillkågeliden.                                  

Vi är många som uppskattar de här dagarna och hoppas såklart att både Anders 

och Peter och Kicki bjuder in oss även nästa år.  

 

 

S

Storkågeträsk – ur ett konstlärligt perspektiv 

Storkågeträsk – ur ett konstnärligt perspektiv 

En onsdag i början av juni fick ett tjugotal landstingsarbetare en utmaning. 

Det var sjuksköterskor, psykologer, skötare, sekreterare och kuratorer från 

Enhet Syd på psykiatriska kliniken i Skellefteå som samlats i 

Storkågeträsks bönhus för att ta reda på vad dagen skulle innehålla, en dag 

vars innehåll till den stunden varit hemlig för dem.                                    

De fick läsa ett meddelande som dagen därpå skulle gå ut via e-post till 

samtliga anställda på kliniken, vilket innebär ca 300 personer. 

Meddelandet var en inbjudan till enhet Syds konstvernissage som skulle 

äga rum på fredag kl 14:00, alltså två dagar senare. Det skulle bjudas på 

konstvisning, bubblande dryck och tilltugg.                                                                                                        

Då arbetslaget inte hade någon egen 

konst ståendes som de kunde visa upp så 

var det nu alltså av största vikt att få 

ihop objekt att ställa ut, så att denna 

vernissage inte skulle bli ett stort fiasko! 

Nu behövde de skapa konst! Lägligt nog 

fanns en stor mängd konstmaterial 

förberedda så alla förutsättningar till att 

skapa en utställning fanns. Ja, så länge 

konstnärerna levererade alltså…                                                                                                                    

De fick arbeta i grupper efter olika 

teman. Teman som förvisso skulle 

ändras och vridas, konsten går ju inte 

tygla helt… I skolan kunde de arbeta med akryl, akvarell, gips, kol och 

textiler. I Olovs garage fick de ägna sig åt airbrush och garagekonst, dvs. 

metall, trä och dylikt skräp. Robert Eriksson övervakade svetsning, 

kapning och rimlighetsprövade de mer aviga idéerna. Det ska väl också 

Tack för att du lämnar ditt järnskrot i containern vid skolan i 

Storkågeträsk!!  / Hembygdsföreningen 

 



sägas att det emellanåt, åtminstone rent konstnärligt, kunde te sig som en 

aningen trevande process men viljan var god och till slut skulle alla kunna 

känna sig delaktiga i ett 

utställningsobjekt.                                                                              

Lunchen intogs i bönhuset där 

Lisbeth Eriksson och Gun 

Lindgren imponerade med kost 

som landade vackert på 

landstingstungor och de belönades 

med rungande och välförtjänta 

applåder. Så på fredagen öppnades portarna till arbetslagets utlovade 

vernissage. Spektaklet var välbesökt och uppmärksammades i landstingets 

egen nättidning. Bubblet flödade, ja den trafiksäkra sortens bubbel alltså, 

och gästerna strosade gärna omkring bland verken.                                                 

Mycket av den konst som skapades överlevde visserligen inte längre än 

själva utställningen utan passerade vidare till Degermyrans 

återvinningsstation, vilken nog lätt kan accepteras ur ett konstnärligt 

perspektiv. Dock hade de märkliga verken en stor betydelse just då, då de 

skapades. Då de fick födas från händer som aldrig gjort något liknande och 

från personer som samarbetade för att möta upp en löjlig men tuff 

utmaning.                                                                                                         

Hos enhet Syd på psykiatriska kliniken i Skellefteå minns man dagen i 

Storkågeträsk med värme och ett sådant där skratt som man skrattar 

samtidigt som man skakar lite på huvudet också. Man minns de vackra 

vyerna, de trevliga människorna man mötte och den knasiga uppgiften man 

löste tillsammans.                                                                                             

Man mindes också myggen rätt länge. Men sedan den värsta klådan lagt 

sig tycks de små flygarna faktiskt ha fallit i glömska. /Olov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


