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Annonssida.                                                                                                                   
Vi kommer att införa en Köp och säljsida i nästa Byablad så då har du 

möjlighet att annonsera här. Naturligtvis kan du annonsera om annat 

också så välkommen att höra av dej via mejl, telefon eller en lapp i 

idelådan vid affären.  Har du nån som fyller jämnt, körkort eller bara är 

värd en hyllning hör av dej.                                                                                                           

Vi vill också att så många som möjligt ska vara med och göra det här 

bladet läsvärt med ett spännande och intressant  innehåll. Alla har något 

att berätta så hör av er. Vi tar tacksamt emot hjälp med bladet.              

Har du idéer om vad mer vi kan göra i projektet så hör av dej .  

Dessutom tänkte vi att vi kunde ha en tävling med vem/vad föreställer 

bilden så har du en kul, oväntad eller kryptisk bild vill vi gärna låna den. 

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’                                         

Arbetsbänk/bänkskivor sökes!                                                                            

Vi behöver en arbetsbänk/bänkskivor till garaget under affären. Har du 

någon stående kan du väl höra av dej till Annelie  ( adress se nedan) 

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Kom ihåg  Konsthagen på Södra Svedjan den 10 juli 12.00- 16.00 och 

underhållningen av                                                                                                

Zinat Pirzadeh  den 16 juli kl.19.00. Biljettpriser 150 kr/ vuxen . Ungdomar 

(upp till 20 år) 80 kr. Biljetter kan köpas på 070 221 71 36 eller direkt vid 

föreställningen. Fika serveras efter föreställningen för den som så önskar. 

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Maila till annelie7808@gmail.com  Sms:a eller ring 070 678 84 28          

Har du idéer, frågor eller åsikter om Byabladet eller Projektet -  kontakta 

Annelie enl.ovan  eller Lisbet 0910 96019 

 

 

 

 

 

 

 

Kära läsare 

Idag när jag kom till affären satt det ett gäng chaufförer på altanen och åt 

sin lunch. Det var arbetare som jobbar på att förbättra våra vägar. Så 

härligt att kunna erbjuda en trevlig plats för den som vill stanna till en 

stund i byn.  Perfekt  !                                                                                                   

Tre veckor tog det oss Kågeträskare att genomföra bygget av altanen. Men  

så har man jobbat, inte bara under våra arbetskvällar utan även hela dagar 

ibland. Jag är helt tagen av hur man har ställt upp.  Tack alla!                    

Läs mer om projektet på sidan  två.                                                                                    

Kågeträskdagen blev en trivsam och härlig dag och vädret var behagligt.  

Efterfesten som också var välbesökt verkade gå hem hos besökarna. Vi får 

se vad vi kan hitta på i fortsättningen. Nu gör vi en paus i arbetet men 

träffas kan vi göra ändå. Vi ser fram emot de aktiviteter som kommer att 

genomföras på Södra Svedjan och inne i byn.                                                                                         

Så önskar vi er och oss alla en härlig sommar med sol och värme.      

Ut och njut!                                                                         Lisbet                      

   

mailto:annelie7808@gmail.com


 

Hållbara Sociala servicepunkter. 

Under de senaste tre veckorna har det hänt mycket här i byn. På arbets-

dagen den 25 maj startades altanbygget. Sen har många arbetat för att få 

altanen klar till Kågeträskdagen. Massor av ideella timmar har lagts ner på 

bygget och nu är det i stort sett klart. Det fattas lite målning  och el-arbete. 

Men vi kunde inviga den under lanthandelns dag.  Nere i ”garaget” har det 

röjts, spacklats och målats, så nu kan vi börja inreda där. Dörren ska bytas 

ut mot en vanlig dörr och ett sidofönster. Rummet ska bli en plats för våra 

tekniska apparater, ett minikök och dessutom en plats där vi kan arkivera 

handlingar som ska sparas för framtiden. Men som sagt, det är inte inrett 

än. Boulebanan är också klar och Erland Vikman har skänkt oss ett par 

omgångar boulespel. De finns vid banan, så nu är det bara att börja träna.  

Tusen tack till alla som medverkat på ett eller 

annat sätt och gjort allt detta möjligt!      

Ännu har vi inte fått in alla räkningar så vi vet inte riktigt hur ekonomin ser 

ut. Men nu tar vi en paus i projektet så att folk får chans att ta igen sej. När 

vi går igång i augusti kommer det att handla  mindre om praktiskt arbete  

(om vi inte kommer på något mer som vi bör göra) och mer om 

gemenskaps-kvällar,  studiecirklar (veckans mat), föreläsningar och kurser. 

Vi kommer också att installera en projektor med tillhörande bildskärm på 

övervåningen i Bönhuset så att vi tillsammans kan se intressanta program.  

Nu önskar vi i projektgruppen er alla en riktigt  

skön sommar. Vi ses ! 

 

             

Månadens Boktips 

Vill du ha en läsupplevelse utöver det vanliga, då ska du ge dig i kast med 

Jan Guillous Brobyggarna – ja du läste rätt. Jag skulle aldrig själv ha valt 

en bok av Jan Guillou, inte min stil. Men eftersom jag är med i en 

läsecirkel så fick det bli så. Jag hade inga 

förväntningar, men vilken bok! Den 

innehåller allt: äventyr, historia, livsöden, 

krigsskildringar kärlek och många 

utmaningar.       

                                                                             

Vi får följa två (tre) norska fiskebröders 

väg från repslagarlärlingar till 

diplomingenjörer vid universitetet i 

Dresden, vidare deras öden i Norge 

respektive Afrika, där de möter många 

utmaningar av allehanda slag.       Det är 

också en bok som kräver lite av sina 

läsare. Du läser den inte på en kafferast, 

den är på 595 fängslande sidor, men när du väl gett dig i kast med den 

kommer du att längta till varje lästillfälle. Å du, Jan Guillou kanske inte är 

så dum ändå.   

Gudrun     

************************************************************     

Obs! Vi kommer att ha hyllor med böcker för utlåning i ”garaget” så om 

du har böcker att skänka är det mycket välkommet.          



 

Sommar, sol och ko-släpp ! 

Ingen sommar utan ko släpp har jag hört många säga och nu när jag varit 

med om det på riktigt är jag böjd att hålla med! Vilken syn och vilken 

glädje ett par kor kan sprida. Vuxna och barn hade samlats hos Anders 

Sundström för att se när korna skulle släppas ut på nationaldagen. Och 

vilka glada kossor vi alla fick se! Hoppande kor, skuttande kor och lite mer 

avvaktande kor.  Inne i ladugården fanns det dessutom många små söta 

kalvar som barnen fick kika in till, till barnens stora glädje såklart. En kalv 

var dagsfärsk och blev så klart barnens favorit. Dagen efter var det dags 

igen, den här dagen hos Peter Lindgren. Gott fika fanns att köpa och jag är 

ganska säker på att det inte bara var jag som var glad när jag åkte 

därifrån! 

 

 

Grillkvällen 

Lördagen den 15 juni började förberedelserna tidigt på morgonen. Kött 

skulle skäras, marinaden blandas,  tzatziki skulle göras och grönsaker 

hackades och skivades. Molnen låg hotande över byn hela dagen men 

lyckades aldrig skrämma oss.  Klockan 17.00 var det dags. Serveringen 

öppnade och många stod på kö. Cirka 150 personen hade ätit när kvällen 

var över. Grillmästarna hade som vanligt gjort ett fantastiskt jobb och fick 

mycket beröm för köttet. Förutom mat så fanns det även fiskdamm för 

barnen och lotteri och tipsrunda på området. Förstapris på tipsrundan var 

fönstertvätt som vanns av Britt-Inger Bergsten. Andra och 

tredjepristagare blev Per Lidström och Birgitta Kågström, alla med 11 rätt. 

Senare på kvällen var det många som samlades vid vår nya altan för att 

umgås och lyssna på Umeå bandet  JA! som spelade för oss. 

 

 



Sommartävlingar 

Namntävling 

Byns nybyggda altan ska få ett namn och det önskar vi att Du ska hjälpa till 

och komma på.                                                                                                                  

Tänk så det knakar och sedan lämnar du ditt bidrag i ide-lådan vid affärn, 

mailar till adressen längst ner på sidan, skickar förslaget som SMS till nr 

längst ner på sidan eller så kan du skicka ditt namnförslag med de som 

kommer med dina varor. HSS-gruppen kommer att utse det vinnande 

bidraget och vinnaren får såklart ett pris! 

Tävlingen pågår till 31/7 

Fisketävling 

Blir det du som får den största fisken i sjön eller älven i sommar? 

SMSa eller maila in en bild på din fisk, tillsammans med lite text, till 

oss så har du chansen att bli sommarens storfiskare.                                           

Fiskevårdsföreningen skänker priset. 

Tävlingen pågår till 31/8 

LYCKA TILL!!            

Maila till annelie7808atgmail.com                                                                

SMS till 070-678 84 28 

 

Båtplatsen 

Visst vore det helt fantastiskt om det fanns en båt att hyra när man kommer 

hit till byn och vill ta en fisketur ut på Kågeträsket. Vi  i projektgruppen 

har diskuterat frågan och Ulf Haglind har lovat att bolla den vidare till 

Övre Kågedalens fiskevårdsområdesförening (långt namn !). 

Ni som har lyckan att äga en egen båt är välkomna att nyttja båtbryggan 

som sedan rätt många år finns nere vid ”Kågströmslanne” .  Årskostnaden 

är bara etthundra kronor och då slipper du fundera på var du ska dra iland 

båten. Prata med Ture Lindgren.                                                                                  

Det ser så snyggt och prydligt ut när båtarna ligger ordentligt förtöjda vid 

bryggan.  Så välkommen i Båtbryggeklubben. 

************************************************************ 

Vassklipparen                                                            
Nere vid båtstranden i Kågströmsviken ligger byns vassklippare 

förtöjd. Vassklipparen kan köras av alla som vill.  Nyckel finns att hämta 

hos Patrik och Nina , Storkågeträsk 20. Den skall tankas med två olika 

slags bränslen. Den oljeblandade bensinen  ska vara till båtmotorn. Och 

den rena bensinen till vassklipparen. Tankarna  är märkta. 

Det finns även flytvästar där. Allt ligger i lådan med låset på och den  

nyckeln sitter i nyckelknippan. Om bensinen tar slut, skall tankarna fyllas 

och du tankar på Affären. Man skriver upp det på Hembygdsföreningen. 

Klipparen skall ställas tillbaka på samma ställe.   Lycka till 

 

 



Kågeträskdagen med lanthandelns dag 

Vi fortsätter den gamla traditionen med lanthandelns dag och jag tror 

att vi är rätt ensamma om detta. Som vanligt betydde det att affären 

bjöd alla på fika, den här gången var dock lite speciell och därför 

serverades tårta till kaffet. Den nya altanen var dagen till ära prydd 

med blommor och ballonger. Klockan elva förrättades en enkel 

invigning av den.  Lisbet Eriksson höll ett litet tal och tackade alla 

för det otroliga jobb som lagts ner på bygget som uppförts på ca tre 

veckor med enbart ideellt arbete. Anneli Öhman knöt ihop bandet för 

att visa på syftet med projektet, nämligen fortsatt socialt samarbete 

med varandra, i byn och även runt affären. Vi tror att altanen ska bli 

en av träffpunkterna i byn och att affären ska ha nytta av den.                                                         

Ingegerd Bäcklund som jobbade den dagen säger att hon hade extra 

mycket kunder och många av dem var också med på invigningen. 

Du kan läsa mer om invigningen i Norran måndagen den 17 juni 

eller på norran.se. 

 

   

Gårdömötet som blivit Gårdsmöte. 

För andra året i rad hölls sommargudstjänst ute på gården hos Sören 

Kågström.Det är alltid lika spännande med friluftsgudstjänster - hur 

blir vädret?? 

Bilarna strömmade in och med hjälp av Anni - som parkeringsvakt - 

fick alla plats. Och trots att vi inte fick nå´n sol, så kunde vi vara ute. 

Inte en droppe regn föll och vinden jagade undan små oönskade 

stickande och inande mötesbesökare. 

Birgitta Kågström var mötesledare och gav oss en blomsterhälsning 

från Gud med hjälp av blomsterspråket.Vi fick sjunga 

sommarpsalmer tillsammans och med Kjell Nilsson vid orgeln var 

det en fröjd att få göra det. Vi fick lyssna till härlig sång av Marie-

Louise Andersson, som också sjöng tillsammans med Marianne 

Lundberg och dottern Hanna. 

Stellan Lindgren talade också i år. Han delade med sig av många 

gripande livsöden som han har fått ta del av genom sitt arbete på 

Stadsmissionen. Att alla blev berörda märktes på den generösa 

gåvan till Stadsmissionen. 

Efter gudstjänsten togs fikakorgarna fram. Det bildades fikagrupper i 

gröngräset, och alla såg ut att trivas. Luften surrade av prat och 

skratt. 

Vi hoppas att vi får ses nästa sommar på Kågströms-gården! 

                                                                                             Birgitta 

 

 

 

 

 

 

 



Information från Storkågeträsk Livs AB 
Öppettider Mån-fre:  10.30-17.30    

                   Lö:           09.00-12.00 

 

Sommaröppettider 29/6-10/8 

                Mån-fre:     10.30-17.30     

                Lö:               09.00-13.00 

 

Bensin (när affären är öppen)  95oktan – bemannad 

 

Tfn 0910 96009   Mailadress: affarn.storkage@allt1.se 

Vi finns på www.ovrekagedalen.se 

 

Hemsändning: 

  Gratis hemsändning till ALLA som har längre än två kilometer 

till närmaste affär. 

 Hemsändning två gånger/vecka. Ring före kl. 11.00 

utkörningsdagen (tfn 0910 96009) eller maila 

 

Ombud för apotek  

  Receptfria apoteksvaror 

  Receptinlämning ( medicinen kan hämtas på affären efter några    

dagar). 

Ombud för Schenker: Paket för in- och utlämning 

 

Ombud för systembolaget 

 

Hushållsnära tjänster med Rut-avdrag: Rentav (070 660 90 05) 

 

Fiskekort 

 

Är du intresserad eller har frågor? 

Vår personal Harriet, Ingegerd och Åsa hjälper dig 

Välkommen! 

Barnsidan 

mailto:affarn.storkage@allt1.se
http://www.ovrekagedalen.se/

