
 

Annonssida     

Kågeälvens övre FVOF 

Fiskekortspriser; 

Dag kort      40:- 

Veckokort   80:- 

Årskort      200:- 

Årskort ( för i byn boende och sommarstugeägare ) 120:- 

Markägare ( fiskekortsbevis )     0:- 

Kortet är ett familjekort och gäller för hemmavarande barn under 18 år. 

Korten finns att köpa på Affärn, hos Ulf Haglind, P-O Dahlqvist och 

Tobias Lundgren 

Kortet gäller för: Storkågeträsk, Lillkågeträsk, Norsjön, Stavaträsk, 

Degerträsk, Degervattnet (ej Älgträsk) samt Kågeälv från strax söder om 

Storkågeträsk till Stavaträsk samt Klintån, Kamsån och Kusån. 

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

Kom ihåg fisketävlingen: Största abborre och största gädda  uppdragen ur 

sjön eller älven ger ett fint pris som fiskevårdsområdesföreningen skänker. 

Avslutas 31 augusti. Se Byabladet  3. 

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

Loppis i Nyheden i carporten hos Maja Lindgren  Fredag den 9 aug.12-16 

Fikaförsäljning     

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

Arbetskvällar  

Vi fortsätter med arbetskvällar på tisdagar från klockan 18.00 under några 

veckor (Se anslagstavlan). Inredningen i garaget, dörrbyte och 

installationen av projektor i Bönhuset är det aktuella arbetet.   

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

GRATTIS  Kerstin Kågström som lämnade det vinnande förslaget till 

namn på altanen . Den kommer att heta Pärlan.  

  

 

 
 

Kära Läsare 

 

Sommarmånaden är slut. Folk har suckat och frågat sej: när ska det bli 

sommar. Och nu är den här. Våren var ju fantastiskt fin men så blev det lite 

sämre och för den som bara har några veckors semester känns det säkert  

tråkigt när värmen inte riktigt vill infinna sej. Till allas vår glädje har det ändå 

varit många sommargäster och hemvändare i byn.  

Det är väldigt värdefullt för oss och inte minst för affären att det händer saker i 

byn. På S.Svedjan har aktiviteterna avlöst varandra och vi kan tacka Johanna 

och Per Hellström som både genom att dra hit publik till aktiviteterna och 

genom att synas i Media gör reklam för byn. De är  lika flitiga som Martin 

Lönnebo alltid har varit,  att nämna byanamnet i alla möjliga sammanhang. På 

tal om Martin Lönnebo så blir det ju en dag  runt Frälsarkransen 11  augusti ( i 

Kusmark). Apropå Martin så stannade en bil med två äldre herrar hos Annelie. 

De frågade efter Den Stora Kyrkan i Storkågeträsk. Det tog en stund för 

Annelie att övertyga dem om att det bara finns ett bönhus  i byn. De hävdade 

bestämt att Martin hade beskrivit kyrkan i någon av sina  texter. 

 

 

 

BYABLADET 
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 Juli 2013 

 



Kågeträsk Water Fest (ival) 

Onsdagen den 24 juli träffades delägarna i de två sydligare vattenföretagen 

och hade knytkalas på altanen.  Under ett par  timmar  pratades det ivrigt 

runt borden. Solen sken, det luktade gott från grillarna och knotten och 

”schvidarn” hade goda dagar. Underhållningen stod vi för själva. Innan 

kaffet serverades gick en del av oss en promenad till det nya pumphuset 

bortom sågen där dörren fick sig en lyftning. Gun hade gjort en bakelse 

som smakade utmärkt till kvälls-kaffet som Britt-Inger fixat. 

Sedan vi beslutat att göra om detta nästa sommar gick var och hem till sig 

och kanske till semifinalen i EM-fotbollen (som Sverige tyvärr förlorade) 

               

        
 

Sommarmöte i Bönhuset 

 

Söndagen - den 14/7 - hölls sedvanligt ”Sommarmöte” med  Åke 

Kågström. Det var välbesökt och blev också litet av en ”hemvändardag” – 

en god tradition som vi hoppas få ha kvar många fler somrar!  

 

 

 

 

 

Kusinträff i Kågeträsk 

 

Lördag den 13 juli – ett datum som bokades redan tidigt i våras – skulle 

Kågströmskusinerna träffas i Kågeträsk! 

Av Wilma och Hjalmar Kågströms åtta barn blev sex stycken byn trogna 

till sin död. Det var pojkarna som stannade kvar, flickorna gifte sig och 

flyttade till annan ort. Nu lever ingen av ”Hjalmarsbarna”, men trots att en 

del av deras hus nu bebos av andra, så säger vi fortfarande Vernershuse 

och Signarshuse! Kusinerna träffades kl.12.00 hos Sörens. Det var på Per-

Arnes och Sörens initiativ som träffen blev av. Vi var 18 stycken med våra 

respektive. Vi drack kaffe och pratade och pratade och pratade…. Vi 

tittade på kort och fick ta del av släktforskning, som Bertil gjort – ända 

tillbaks till 1100-talet!! 

Vi tog en ”nostalgipromenad” genom byn – bort till skolan (där en hel del 

av kusinerna gått sina första skolår) genom skogen bort till bönhuset och 

ner till ”Kågströmsviken”. Många minnen och många skratt – och så 

hittade vi en del smultronställen – dom var på exakt samma ställe som förr 

– och man fick bara ta ett smultron var!!! 

Och på väg hem hamnade vi på Loppis. Några små fynd gjordes nog! 

Vi dukade upp medhavd mat till en fantastisk buffé och åt oss ordentligt 

mätta! 

Dagen avslutades med en kopp kaffe och ännu mer minnen! 

Alla var glada och nöjda när vi skildes åt! 

 

Vid datorn Birgitta - ingift Kågströmare 
 

       



 

Månadens boktips  Inferno av Dan Brown 

 

Boken handlar om Robert Langdon som är professor i religiös symbolik. 

Han har en benägenhet att hamna mitt i äventyr som han inte alltid själv  

kan styra över. Så är även fallet i denna bok.  

Äventyret börjar på ett sjukhus där han vårdas för ett skott i huvudet som  

medfört att han förlorat sitt närminne. Läkaren som vårdar honom dras 

med i äventyret när mördaren uppsöker honom på sjukhuset. För att 

komma undan flyr de båda tillsammans och äventyret har börjat.  

Vi följer Langdon och läkaren på flykten från mördaren och jakten efter att 

återfå minnet för att försöka förstå varför de är jagade. 

Hans följeslagare som är en kvinnlig läkare är en minst lika intressant 

personlighet som Robert Langdon. Ju längre in i boken man kommer, 

förstår man att hon har ett spännande förflutet som jag bara hoppas att man 

kommer att få klarhet i.  

I Dan Browns böcker får man en tydlig beskrivning av Italien. Han har 

tidigare skrivit Da Vinci – koden, Den förlorade symbolen och Änglar och 

demoner. I  Inferno beskrivs bl.a. Dante som föddes i Florens år 1265 och 

som räknas som en av västvärldens mest kända författare  genom                     

tiderna. Boken är bra och jag längtar efter att sätta mig i bilen och lyssna 

på fortsättningen.  Om ni ser oss vara ute och köra bil mycket  den närmsta 

tiden, så förstår ni varför. …….. 

Talboken finns att låna hos Robert och Isabel så snart vi läst ut den. 

 /Isabel  
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Vi hälsar Ebba, Alex, Annelie och Olov Öhman  

Välkomna till Byn  

 

Att Annelie som är född och uppvuxen här i byn vill bo i Storkågeträsk kan 

man förstå, men för Olov som vuxit upp i tätort (Ursviken) och bott så hela 

livet måste förändringen bli rätt märkbar. Så vi ställde frågan: Hur kommer 

det sej att Du vill flytta hit? Ungefär så här säger Olov: 

Efter att ha bott i byn några somrar vet jag hur vi fungerar här. Förra 

hösten tog det emot att åka hem till Bergsbyn.  Då började vi prata om att 

flytta.  Vi mår bättre här. Det som intresserar mej finns nära - skogen, 

fisket, båten och möjligheten till praktiskt arbete. Det är bara att gå ut. 

Resan tar en kvart längre men återhämtningen går så mycket fortare. Jag 

vilar så bra i den här miljön.  Byagemenskapen fungerar på ett så skönt 

sätt. Man stannar och pratar med varandra när man ses. För barnen blir det 

förstås att byta skola och det är spännande. De har besökt den nya skolan 

och fått goda intryck. Nu har vi jobb att göra i huset,  men det tar vi som 

det kommer.  Just nu njuter vi av sommaren. 

Ebba ritade bilden.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dammenfesten i Nyheden 

Vi hade den årliga Dammenfesten i Nyheden den 19 juli  vid  

Torgnys damm. Alla tar med sig mat, stol och bord och ett glatt humör.  

Kristina och Torgny bjöd på utsökt kaka och kokkaffe vid elden.  

Det blev många glada skratt och trevliga visor.  Anders Sundström höll som  

vanligt i allsången med rörelser till visan ”Telefonen”. Alla i byn med 

omnejd är bjudna och arrangemanget är mycket uppskattat.  

 

Dammenfesten kom till sommaren 1997 då Torgny fyllde 45 år. Stig  

och Ingabritt  Lindgren kidnappade Torgny och Inger med ögonbindel 

 och körde runt  runt. Sen kom dom till dammen och där stod alla  

grannar med ett fiskespö var i handen. Inger skrev en fin visa som  

fick namnet  ” Nyhedens stamvisa”. 

 

Kicki 

 

 

 

 

Hållbara sociala servicepunkter 

 

Under juli månad har arbetet i projektet legat nere, men det har inte stått 

riktigt stilla. En kaffebryggare med termos köptes in till affären, vi har 

skyltat om ”Fika” ute vid vägen och bjudit på kaffe vid affären. Vi har 

jobbat med Byabladet, Ture och Sören har arbetat vidare vid boulebanan, 

Elsa har sytt gardiner osv. Vi har fått en bänkskiva av Bertil Kågström och 

köpt in ett minikök till garaget.  

 

Nu är det dags att dra igång igen och projektgruppen träffades i måndags. 

Där togs beslut om att fortsätta med arbetskvällarna på tisdagar ytterligare 

en tid. Senare i höst kommer vi att jobba vidare i studiecirkelform med bl.a 

recepten. Vi tog beslut om namn på altanen. Tack för alla fina förslag ! 

Vi har ännu inte fått in räkningarna från rörmokaren, Renholmen m.fl. så 

vi vet inte riktigt hur mycket pengar som kommer att behövas. 

 

Det som ska göras nu är inredning i garaget med plats för våra 

kontorsmaskiner,  en plats för arbetet  med att ordna fika och 

förvaringsplatser för dokumenten. Det finns fortfarande nya spännande 

idéer som kan komma att förverkligas om vi vill och orkar och vi tar gärna 

och tacksamt emot ytterligare förslag.   

 

Vi har all anledning att känna oss oerhört stolta över vad vi redan har 

åstadkommit.  Det är imponerande och det påpekar alla som besöker byn. 

Nu ska vi ordna lite rutinfrågor så att allt fungerar i framtiden.  

 

Väl mött på tisdag klockan 18.00 på altanen. 

Lisbet 

  



BARNSIDAN 

VILKA ORD BLIR DET? 

1   
S 

2   
T 

3 
M 

4  
R 

5  
O 

6  
A 

7   
E 

8          
N   

                                

 8,5,1, _________    1,7,8,6 ___________    1,2,7,8 __________ 

4,5,1,2,_________     3,7,2,6 ___________    1,5,3,3,6,4 __________ 

3,5,4,5,2 _________    4,7,8 ___________    4,5,1,6 __________ 

3,5,4,3,5,4 ___________    4,5,1 ________    4,6,1,2 ____________ 

Året har tolv månader. Skriv rätt siffra framför månaden. 

AUGUSTI  MAJ 

SEPTEMBER  JULI 

JUNI   FEBRUARI 

JANUARI  OKTOBER 

MARS   NOVEMBER 

DECEMBER  APRIL 

Vilken månad fyller du år i?__________________________  

Vilken månad tycker du är den bästa?  Ringa in! 

     Smakrik fiskelycka på grillen  4 port 

600 g små färskpotatis 
1 rödlök 
8 rädisor 
100 g smör 
1 citron eller lime 
1 knippe grön sparris 
1 dl blandade örter ex, persilja, gräslök, dill 
Flingsalt och peppar 
Valfri fisk, ex. lax, abborrfileér, torskrygg 
Grillfolie 
 

1. Skölj och koka potatisen i saltat vatten. Låt den svalna och dela den i 
bitar. Skala och skär löken i klyftor och dela rädisorna. 

2. Skär av den nedre delen på sparrisen och koka några minuter i saltat 
vatten 

3. Fördela smöret på 4 foliebitar. Lägg sedan på potatis, lök, rädisor, sparris, 
och valfri fisk ovanpå.  

4. Fördela örter ovanpå fisken pressa över citronsaft . Salta och peppra.  
5. Vik ihop foliepaketen så att de håller tätt. 
6. Grilla på svag värme tills fisken är klar. 

 
 

 

Lycka till! 

 



Vet du var/vem vi är? 

Vi efterlyste i förra numret bilder på ” vem/vad föreställer bilden”. 

Har du en gammal, kryptisk eller bara oväntad bild som vi kan använda vill 
vi gärna att du mejllar den till oss.  Annelie7808@gmail.com 

Till dess att fler bilder (förhoppningsvis) kommer in får ni klura på var de 
här bilderna är tagna. 

 
 

          

        

 

 

 

      

 

 

Storkågeträsk- byn som ”frodas” i lågkonjunkturen 

I Norran 23/3 1983 kunde man läsa… 

”I början av 60-talet las skolan i Storkågeträsk ner. Byns ungdomar 

tvingades flytta för att få arbete osv. Jordbruksbygden var – liksom så 

många andra byar – drabbad av dåtidens urbanisering. Men idag ser man 

optimistiskt på framtiden. Från att i början av 60-talet ha 4-5 anställda, 

sysselsätter byns största företag – Skelleftebygdens Trähus AB – 70 

personer. Företaget går också bra mitt uppe i lågkonjunkturen – ett 

förhållande som även gäller byns näst största arbetsgivare ”SEKÅ ” 

”I början av 60-talet las skolan i Storkågeträsk ner… … Men idag finns åter 

barnen i byn”        

 



Zinat Pirzadeh på besök i Götes Hölada 

 
Zinat Pirzadeh är en av Sveriges mer populära stå-upp-komiker. 

En artist full med humor, intelligens och mod. Hon pratade om sin flykt 

1991 från sitt hemland Iran till Sverige (via flyktingförläggningen i Jörn) 

och Glommersträsk. Det finns överraskande skillnader – så klart – men 

även likheter. 

- Jag försöker att se allt lite grann från sidan, berättar hon. 

Hon påtalar även andra, mer allmängiltiga skillnader på ett underhållande 

och tänkvärt sätt.  

Inför 170 betalande åhörare gav hon oss en tänkvärd timme, med en 

blandning av djupt allvar parat med en klackspark. 

Som när hon inför köpet av huset i Glommersträsk fick frågan av mäklaren 

om att komma och se huset. 

- Varför det - mannen som jag blev gift med, i mitt första äktenskap, hade 

jag inte heller sett före giftermålet. 

 

Övre Kågedalen har nu arrangerat fem artistuppträdanden i Götes Hölada 

sen 2009. Zinat blev den femte artisten. Nästa års ambition är ett nytt 

uppträdande. 

De tidigare artisterna är Greger Ottosson, Thomas Andersson, Gunnar 

Eklund och JP Nyströms.  

 

Text och foto: Erland Segerstedt                          

 

Kerstin blev vinnare! 

När projektgruppen träffades efter sommaruppehållet var ett av uppdragen 

att välja ut bästa namnförslaget till altanen.  Många förslag, alla träffsäkra 

och trevliga, hade lämnats in. Men gruppen enades ganska direkt om  

Pärlan.  Priset delades ut under arbetskvällen tisdagen den 6 augusti. En 

snygg skylt med namnet ska sättas upp vid altanen. 

Det var Kerstin Kågström som lämnat in förslaget. Naturligtvis var det 

uttrycket Kågedalens pärla som inspirerat henne . Hon berättar att hon kan 

se framför sej hur prosten Samuelsson stod uppe vid bönhuset och såg ut 

över byn och sjön, när han myntade det uttrycket. Då var det inte skog på 

berget så man kunde se hela sjön . 

Kerstin tycker att bygget blev jättebra och hon gläds åt att altanen verkar 

användas.  Hon ger ett gott betyg åt hela projektet och längtar efter att få 

lämna in sin samling av byns  ”historiska” handlingarna i förrådet under 

affären. 

 

 

 
 

 



 Sommarbete  

 

  Kvigorna som betar i Storkågeträsk är från Nyhedengården. Djur som  

  betar ökar på sommarkänslan och framförallt håller dom landskapet  

  öppet. Tack Peter och Kicki! 

 

 foto Olov Öhman 

Djuren och bonden håller landskapet öppet! 

Konstnär i Nyheden 

Vi är stolta över att ha Mari Lindgren i sin stuga i Nyheden. Mari är bosatt 

i Gävle med sin familj och arbetar som konstnär. Hon har haft utställning i 

Norrlångträsk gamla lanthandel tisdagar och torsdagar i sommar. 

Kicki 

 
Grattis Sandra ! 

Vi säger Grattis till vår duktiga golfare Sandra Kågström som vann 

damtävlingen under Klubbmästerskapet på Rönnbäcken. Hon åker numera 

landet runt och tävlar för sin klubb Skellefteå GK och vi gratulerar och 

önskar henne lycka till i fortsättningen. 
 

KOnstHagen på Södra Svedjan. 

 

Den 10 juli var det dags för årets KOnstHage på Södra Svedjan, denna 

enligt Greger Ottosson onödigt vackra plats. Övre Kågedalens kulturgrupp 

och familjen Hellström hade som vanligt ordnat allt på ett utmärkt sätt. Här 

fanns textilkonst, smycken, skulpturer, mattor, näverväskor m.m. att titta 

på och köpa. Birgitta Lundkvist  pratade nybyggarhistoria och visade 

foton. De yngre i familjen Hellström hade bakat och sålde jättegott fika . 

KOnstHagen har blivit en tradition där folk träffas och trivs. Musiken höjer 
stämningen och några regndroppar är det ingen som bryr sej om . 

                                                                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


