
Hej igen! 

Häromdagen fick vi här i byn en hälsning i dagens applåd i Norran med ett 

tack för vad vi gör för att hålla byn levande. Ta åt er! Jag blir alltid lite rörd 

när vi pratar om hur folk här i byn ställer upp. Det görs ett så otroligt jobb 

och det ger resultat. Men det behövs inte minst nu när det är så mycket på 

gång.  

Vintrarna är inte vad de brukade vara, det säger vi som nu är lite till åren. 

Men kanske är det så att vi minns någon idealvinter, någon extra kall eller 

snörik vinter och så är det mallen. Det är nog så att ingen vinter är den 

andra riktigt lik.  

Och februarisolen älskar vi väl alla.  Vi som har lyckan att kunna 

bestämma över våra dagar tar naturligtvis chansen och tar en skidtur, en 

promenad eller bara sätter oss på bron under soltimmarna som nu snabbt 

ökar i antalet. 

 Och så finns det dom som åker skoter. Om detta handlar flera sidor i 

detta nummer. Läs och begrunda. 

 

 

 

 

 

 

 

Hej Läsare 

Nu ska jag ge mig på att försöka skriva på vårt modersmål (förra gången 

höll jag mig till fadersmålet). Hade varit och skottat av snön på taket över 

husvagnen på Bäckheden, tog då vägen över Räfta och Avamora. Kom till 

”vändskiva” som egentigen är en term för järnvägen (skiva där man vänder 

på loket vid lokstallet) där stod Georg och Robert. Stannar för att växla 

några ord med herrarna, blev naturligtvis tal om kaffe, som Lisbet fick 

ordna. Hon talade om att det är på gång ett nytt nummer av byabladet, kan 

inte du skriva något säger hon så där i förbigående.  

Så här sitter jag och leker författare utan allt för djupa rötter i Zakrissons 

släkten, däremot kopplingar till rote 93. Har genom åren faktiskt mött ett 

antal Kågström som har haft samma yrke som jag. Samtalet kommer in på 

avfolkningen på Bäckheden, där har den bofasta befolkningen på kort tid 

reducerats till 0. Numera, för hur länge, befolkas Bäckheden av 

sommarboende. När vi köpte Marklunds ”söa backen”, året var 1973, var 

väl inte fler hus bebodda, men antalet boende var fler. Eklunds fastighet är 

nog numera att räkna som sommarviste, så är det ju sedan länge med både 

Uno Ålunds och ”söa backen”. Vad som kommer att bli av Kjell 

Bergmarks fastighet är ju för närvarande oklart. Kjell är nu mera boende på 

Norr Gårda (sjukhem) i Byske. 

 

Bertil Kågström 



Skoteråkning - ett vinternöje 

Har du nån gång reflekterat över hur alla fina skoterspår som finns väl 

uppmärkta och sladdade kommer till? Vem fixar de stabila broarna över 

diken och bäckar som gör det möjligt att ta sej runt i området, för att inte 

tala om allt riset som hålls undan från spåren? 

Jomen visst, det finns de som jobbar med detta. Alla på ideell basis. Här i 

byn är det Ture Lindgren och kompani (Erik Ala, Curt Johansson, Håkan 

Brännström, Kent Hedström m.fl.) som ständigt är igång med spadar och 

sladdar. De börjar tidigt på hösten med att se över broarna och röja där det 

behövs. De kollar och sätter upp skyltar både hänvisningsskyltar och 

”trafik”skyltar. Och så snart det kommer snö drar de igång skotrarna, lastar 

spadarna och kopplar sladden och sätter igång 

Stavaträsk Skoterklubb äger fyra rejäla sladdar som finns utplacerade i 

Stavaträsk, Norrlångträsk, Nyheden och här i byn. Härifrån ansvarar man 

för ett område mot Lillkågeträsk och  Lidträsket i norr, Camp Caribo i 

öster, Kvarnforsliden i söder och mot Kvarnfors i nordväst. Det handlar om 

ungefär 4 mil enkel väg som ska hållas uppe. Dessutom håller man igång 

skidspåret och spåret ut till rastplatsen på Högholmen.  Stavaträsk 

skoterklubb står för de direkta utgifterna men allt arbete görs ideellt och 

det handlar om många timmar. ”Vi gör det för att det är roligt ”säger Ture 

och det syns att han menar det. ” Den bästa betalningen är att folk 

använder spåren och är nöjda med vårt arbete.” 

Och det är vi verkligen! 

                                                               

Mer om Stavaträsk skoterklubb. 

 

Klubben jobbar för att friluftslivet ska utvecklas samtidigt som 

möjligheterna att komma till och passera byarna förbättras. Detta görs i 

samarbete med resp. byaförening. Tillsammans underhåller man 12 mil 

skoterleder. Klubben har som mål att ”bereda friluftsintresserade de 

skönaste utflyktslederna och rekreationsställena inom kommunen”. I 

konceptet ingår också att förbättra tillgängligheten till befintliga rastställen 

och utveckla nya. Skyltningen ska förbättras så att folk hittar dit dom ska. 

Det finns jättefina grillplatser runt om i området som tex. i Kusträsk, Avan, 

Hebbersliden, Siretorp och här i Storkågeträsk. Grillstugan som byggdes 

på norra sidan om sjön i Stavaträsk har blivit en mötesplats för många och 

där genomför man varje år ”skoterns dag” med ca. 150 deltagare.  

Klubben har de senaste åren haft runt 170 medlemmar och man har lyckats 

att med enkla medel och stora frivilliga insatser förfina lederna. Klubben 

säljer medlemskap som kostar 100 kr och alla medlemmar deltar i en 

utlottning efter vintern med ett förstapris värt 2000 kr, ett andra pris med 

vinstvärde 1000 kr och dessutom sponsorpriser värda minst 3000 kr.  

Årets Skoterns dag är den 21 mars 11.00- 14.00. Då bjuder vi på fika, 

säljer hamburgare och bara umgås vid grillstugan i Stavaträsk. 

Välkomna! 

Medlemsavgiften 100 kr kan sättas in på postgiro 5554-8366 eller lämnas 

till någon i styrelsen. Läs mer om Stavaträsk skoterklubb på hemsidan 

www.stavatrask.se 

 

 

 

 

 

 

http://www.stavatrask.se/


Förarbevis för skoter. 

Ni som är boende i Storkågeträsk centrum la nog märke till att det kördes 

snöskoter på ett kanske något annorlunda sätt för en tid sedan. Det kördes 

på sågplan och på leder runt byn. Det var Byske skoterklubbs 

förarbevisutbildning som på grund av lite snö flyttat sin praktiska del av 

utbildningen från Tåme till Storkågeträsk där snötillgången var klart bättre. 

Detta förhållande rådde även förra året då samma sak inträffade. Kravet för 

att få köra snöskoter är att om man har ett körkort utfärdat före 2001-01-01 

då uppfyller det körkorter kravet som gäller. Efter det datumet krävs 

förarbevis för (tgsnö) byråkratisk benämning på snöskoter/skoter vilket i 

utskriven form blir terrängfordon snö. För att erhålla detta förarbevis ska 

man genomgå en utbildning omfattande minst 7 klocktimmar teori och 3 

klocktimmar praktik, omfattande bland annat fordonskunskap, körning i 

körgård med ett antal bestämda moment och körning efter led. Jag har 

under tiden från 2000 till 2015 svarat för denna utbildning för Byske 

skoterklubb under tiden har jag utbildat 299 personer varav ca 38 % är 

flickor/unga damer. Erfarenheten under dessa år säger mig att ungdomar 

häruppe i norra den av landet har mycket av de praktiska kunskaperna 

redan vid kursstart men de teoretiska kunskaperna om skog och mark 

(respekten för/om naturen) är det sämre ställt med. De teoretiska delarna 

som avhandlas under kursen är följande. Människans begränsade förmåga, 

trafikregler, påföljder, åtgärder vid trafikolycka, förare och 

fordonskännedom och påverkan på miljön. Vilka busfrön som kör mellan 

norr- och söder-gående körfält på E4 mellan Solbacken och Kåge och 

trampar ”matta” på odlingsmarken mellan Kusmark och Sandfors, det har 

jag ingen aning om men jag hoppas att jag inte har utbildat dessa i varje 

fall. Buskörningen med snöskoter ger enbart näring åt de krafter som vill 

hänvisa snöskotern till leder och den fria körningen skulle då bli förbjuden. 

Att påverka busfröna det lastas lätt på skoterklubbarna men dom är inte 

med i någon skoterklubb så det är ingen lätt uppgift att förklara saken för 

dom skyldiga -  ett litet fåtal men med stor påverkan. 

Bertil Kågström 

Regler för skoterkörning  

Laglig maxhastighet med snöskoter är 70 km/h. När man pga 

terrängförhållandena tvingas köra på allmän väg till exempel för att korsa 

en järnväg eller en bro är högsta hastigheten 20 km/h. Eventuella 

passagerare måste alltid kliva av vid körning på allmän väg. 

 

Kör man på privat mark skall man alltid kontakta markägaren innan. Det är 

ej tillåtet att köra på hygge om inte träden har en höjd på minst 2 meter 

över snön. Det är tillåtet att köra på snötäckt mark om det inte är risk för 

skada på skog eller mark. Kort och gott så bör man först och främst hålla 

sig på leden. 

 

Jag är skyldig att själv ta reda på var jag får eller inte får köra. Detta kan 

skilja beroende på vilken kommun man är i. Man kan bland annat kontakta 

länsstyrelsen för den kommun man befinner sig i. 

Gällande alkohol är det samma regler som för bilkörning.   

Tänk på att klä Dig varmt när Du är ute och kör. Bra saker att ha med sig 

är bland annat verktyg, extra drivrem och tändstift, isdubbar, snöspade, 

karta och kompass. Hjälm rekommenderas alltid vid skoterkörning.                                                                                            

                                                                                                                   

Var mycket försiktig vid körning på is. Hör med lokalbefolkningen om 

tjockleken på isen.                               

Det är förbjudet att framföra snöskoter i naturreservat om inte särskilda 

skoterleder är utmarkerade.                        

På skoterleden gäller högerregeln. Skoteråkare har väjningsplikt för i stort 

sett alla. Även gående, skidåkare, hundspann etc 

  

Återkallat körkort innebär återkallat förarbevis. 

            



Om boken 438 dagar 
Johan Perssons och Martin Schibbyes bok om resan till Etiopien. 

Det som från början var tänkt att handla om ”Lundins” etableringar om 

oljan, blev istället en enorm insikt i landets rättslöshet – korrumperade 

styre - om en diktatur som vi inte kan förstå. Om rebellgrupper som 

bränner byar, dödar och utplånar folk i en omfattning som vi inte kunde 

ana, utan att omvärlden reagerade hårdare. Därför ska vi läsa en sån här 

bok, som bland annat öppnar ögonen för hur viktigt det är med modiga och 

engagerade journalister.  

Johan och Martin var två helt olika individer som skulle visa sig ha olika 

styrka inom sig. Johan med kortare stubin och ibland mindre tålamod. 

Martin mer vägande och försiktigare med beslut. Men båda var ju 

överlevare av ett unikt slag.  

Det är ingen ide att försöka beskriva hur och vad de har gått igenom utan 

nu återstår att läsa boken! Deras enda brott var ju att de tagit sig in i landet 

illegalt. Men båda har under den här tiden haft stort stöd från familjerna  - 

mat, kläder, medicin och inte minst flera besök av anhöriga.  

Även ambassaden har funnits till för dem. 

Men hur mår dom idag? 

 

 
 

 

 

Berättarkväll i bönhuset söndag de 11 januari 2015 

Berättare: Lisbet Eriksson 

 

Denna bistra vinterkväll med drivsnö och en temperatur på -14 grader, var 

vi drygt tjugo personer som bänkade oss i på övervåningen i bönhuset för 

att lyssna på Lisbet.  

Hon började med en berättelse som heter Taggtråden. Lisbet började läsa 

och trollband oss med sin stämma som återgav en flickas upplevelse för 

närmare 70 år sen.  En sommardag då hon lite motvilligt följer sin pappa 

för att  hjälpa till med att ”stänga uti raningen”. Jag kom på mig själv med 

att fundera över vilken författare har skrivit det här. Mot slutet av 

berättelsen klarnar det, Lisbet är flickan! 

Den andra berättelsen ”torvbalarna” är en underbar vinterskildring, men 

med en så hemsk händelse som slutar lyckligt för alla inblandade. Det 

kändes som om någon höll en ”vakande hand över dem”. 

 

Dessa Berättelser måste vi få i 

repris! 

Britt-Marie Persson         
 

 

 

                                                                              

                                                                      

                                                           

 

 

 

 

 



En lovsång till skidåkningen 

Att bo på landet har sina fördelar, t.ex. att få spänna på sej skidorna vid 

husknuten och åka iväg på spåret som Ture och Curt har gjort i ordning. 

Ingen behöver se att min utrustning inte är ”up to date” och jag kan glatt 

susa (?) iväg i min gamla vindoverall, vem bryr sig ute i skogen. 

Det finns en glädje i att anstränga sig, att ta i och känna att kroppen duger, 

men det är inte alltid som hjärnan håller med. Det händer något med mig 

när jag kommer i ett bra skidspår, det är som att ”tävlingsdjävulen” (förlåt 

språket) vaknar i mig. Det händer inte om jag åker nere på sjön eller längs 

ett scoterspår. 

Första racet har jag bakom Mats (norrmännens) hus, sedan tar jag igen mig 

för att småspringa uppför första backen och när jag kommer upp har jag 

tungan nere vid fötterna och flåsar så det hörs över nejden. Då tar jag det 

lugnt igen fram till något lämpligt riktmärke, en björk eller så. Ett annat 

race har jag vid Georgs stuga och sen kommer belöningen med en lagom 

stor utförsbacke. Tidigare hade spåret en annan dragning med en tvär kurva 

nederst i backen, där satte sig frun på ända vid några tillfällen. Då talar 

man bara med spårläggaren Ture som snabbt drar om spåret. 

För något år sedan retades jag med honom och sa ”att i stan får man sms-

besked om spårens beskaffenhet”. Jag hann knappt blinka så fick jag sms 

när spåret var preparerat - det ni! 

Den nackdel jag kan se, är att jag är mörkrädd, så jag måste ju åka i  

dagsljus, dvs på min lediga dag eller på helgerna och hoppas att 

vädergudarna är med mig. Pannlampa är inte aktuellt, man kan ju aldrig 

veta vad som lurar bland träden.  

Jag rekommenderar dig att ge skidåkningen, att ge spåret en chans. Ett 

utomordentligt sätt att hålla kroppen i trim, och förhoppningsvis hittar du 

också gläjen i kroppsrörelsen. Dessutom är det inte bara kroppen som 

behöver motion för att må bra, det gäller också för själen. 

Simma /Staka lugnt!       

Hälsar Gudrun 

Hembygdsföreningen. 

Vi har sedan årsskiftet anordnat en berättarkväll och en vardagsmiddag och 

jobbat med det här numret av tidningen. Tack för alla bidrag till den. 

Föreningen fick en fråga om vi kunde tänka oss att anordna ett stort lotteri 

för att få in lite pengar till satsningarna som ska göras under våren. Vid ett 

snabb-sammankallat styrelsemöte (delvis via telefon) togs ett enhälligt 

beslut att vi skulle ansöka hos kommunen om tillstånd till ett sådant lotteri, 

vilket vi också omedelbart fick.   

Hembygdsföreningen kommer att ha årsmötet i början av april och där 

finns många viktiga beslut att fatta. Så kom med och säg din mening. Vi 

kommer att diskutera frågan om en hemvändardag mitt i sommaren, prata 

om lotteriet, förrådshyror och satsningen på bränslepumparna. Så 

välkommen att komma med och säga din mening. Vår duktiga 

valberedning ser till att valen är väl förberedda. 

 

 

 

 

Aktuellt just nu är en vardagsmiddag (onsdag den 4 mars) och så hoppas vi 

kunna ordna ytterligare en berättarafton. Sen får vi se vad stämman 

beslutar. Så trevligt att AIK sköter sej så bra. Det betyder en massa härlig 

gemenskap men också att man får planera så att  evenemangen inte 

krockar.   Välkomna på våra aktiviteter!                            

Lisbet                                 

Tack för att du lägger ditt metallskrot i 

containern vid skolan 

 

mnar ditt järnskrot i containern vid 

skolan i Storkågeträsk!!  / 

Hembygdsföreningen 

 



Jag har sett… 

 

Varning för vilda djur 

Filmen handlar om ett företag som vill riva all skog och bygga en storstad istället. 

När de kommer dit för att börja riva skogen kör en av arbetarna in i skogen och 

möter en arg tvättbjörn. Tvättbjörnen vill att skogen ska vara kvar och blir jätte sur 

på chefen och pratar ihopsig med alla sina djurkompisar som sedan tillsammans gör 

allt för att skogen ska få vara kvar. 

Djuren blir tillfångatagna och inlåsta i små burar, hur ska de nu kunna förhindra att 

deras skog försvinner? 

Jag tycker att filmen var jättebra för djuren var så roliga./ Alex 

Jumanji 

På 60-talet hittar Alan ett spel, Jumanji. Men han och Sarah hinner bara börja spela 

spelet för Alan dras in i spelet och kan bara räddas ut ur det om någon slår en 

femma eller en åtta. 35 år senare hittar 2 barn spelet och spelar. Pojken slår en 5a 

på tärningen och Alan kommer tillbaka, men för att spelet ska ta slut måste de 4 

som påbörjade spelet också avsluta det. Samtidigt som Alan kommer tillbaka bjuder 

spelet även på ett lejon, jättestora myggor och galna apor. Vad säger barnens faster 

om att det ligger ett lejon i hennes säng och att huset är fullt av köttätande växter? 

Kommer de att kunna spela spelet klart?  

Vi tycker att filmen var jättebra och spännande, trots att den är från 90-talet. 

/ Alex och Ebba 

Farmor Linas Biskvikaka i långpanna 
 
3 ägg 
3 dl socker 
2,5 dl vetemjöl 
1 tsk vaniljsocker 
2 tsk bakpulver 
3 msk kakao 
150 g smält smör 
1,5 dl kokt vatten 
Allt detta blandas och gräddas, låt kakan sedan kallna i formen. 
Smörkräm 
150 g smör 
1 ägg 
1 hg riven mandelmassa 
150 g florsocker 
 
Blanda smörkrämen och bred ut den på den kalla kakan. Ställsedan kakan 
i frysen ca ½ timme. 

 

Smält undertiden 3 hg choklad och blanda med 10 g cocosfett. 

 

Häll chokladen på kakan och bred ut den jämnt.  

Skär kakan i bitar innan den chokladen kallnat. 

 

 

/ Annelie 



Barnsidan 

Finn 5 fel 

 

 

 

 

Sudoku 
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I Byn mellan Burman och Lundberg 

 

 Snö,snö och åter snö                             Vad kan vi andra lära oss då? 

 skotta,skotta,skotta......                          när vi ser honom vanka och svanka 

Tö,tö och åter tö,                                    Jo att i byabladet lär han få  

finns då ingen måtta?                              titeln månadens anka 

  

Men så äntligen nån sorts                       Ingegerd  

mellanting av väder. 

Varken vadmal eller shorts, 

på med skoterkläder. 

  

Håkan far med väldig fart 

ut i villande skogen. 

Men han märker ganska snart, 

att han kanske ej var mogen 

  

för en sådan hastig tur. 

Resan den är redan slut. 

Pratar kort uti sin lur 

och Elsa rycker ut. 

  

Där vid vägen ses han gå, 

av och an och vanka. 

Elsa tänker såsom så 

att även en hamster visst kan glömma tanka. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skicka gärna in bidrag till byabladet eller kontakta oss i andra ärenden. 

isabel.lundstedt@hotmail.com 

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. 

 

Hembygdsföreningen håller 

årsmöte i bönhuset torsdagen 

den 9 april kl. 19.00. (Prel. 

datum) Alla är hjärtligt 

välkomna. 

 

Välkommen på 

vardagsmiddag onsdagen den 

4 mars. Vi serverar 

köttfärspaj med tillbehör. 

Berättarkväll 

Håll koll på anslagstavlan! 

 

Efs inbjuder till  

Bibelsamtal den 5/3 kl 18.00 

Gudstjänst söndagen den 

15/3 kl.10.00 Nils Hedlund 

och ÖKSM 

Emmausmässa  den 6/4 kl. 

10.00 

Gudstjänst den 26/4 kl. 10.00 

 


