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INTRESSEFORKNINGEN HAR ORbET

För alt förvalta vad tidigare generationer tämnat och se
framtidens möjltgheter maste vi hjälpas At och samla alla
goda,positiva krafter fOr att vända utvecklingen 'nom Orträsk
med omnejd. I annat fall blir Iampan som är tand I fritidshuset
en alit met dominerande syn och del coda livstecken som kan
skönjas.

Penna vackra bygd som bar sA manga värdefulla tillgAngar bör ha en
lins framttd. Det finns storsiagen natur med skog, Aker och vatten
God service, skoia, barn- och äldreomsorg, manga smAforetag, bus
ooh lokaler for olika ändamAl. De aldres kunskap och erfarenhet
och de Onga med olika utbildningar och yrkesliv som vi 11 stanna,
Atervända eller flytta in för alt bo pa tandet.

Pet är on oar mAnga byar samlar sina krafter for utveckling som vi
skall hänga med, Byagrupperna organiserar sig I bygderAd länsvis
och for hela landet arbe tar foikröreiserAdet "Hela Sverige skall
leva". Pet är saledes en ny foikrörelse av stort format som växer
fram.
Arbetsmarknadsdepartementet lägger loom kort ft-am en regional-
politisk proposition som bl.a innehAller ett landsbygdsavsnitt dar
landsbygdsrörelsens forstag ligger som grund.
Delta get oss rAg I ryggen och starker vAr egen och landsbygdens
sjäivkänsla.
Vi skall vAga sträcka pa oss och vara stolta over att vi bor i en
by

lied framtidstro och optimism for Ortraskbygden.
Styreisen

INDU5TRIHWJET

5atsning für framtiden



Paul Dahlgren, Bodil

Elsa Jonsson.

1N9'RESSEFORENINGEN SER FRAMÅT OCH BAKAT

Under 1980-talet bildades en tvärpolitisk grupp i Örträsk som
under flera år aktivt arbetade för en positiv utveckling i bygden.
Med sitt stora engagemang av många eldsjälar och mycket ideellt
arbete uppfördes byns indnstrlhus och initiativet togs för att
rädda den gamla flottningsdammen till eftervärlden. Är 1990
ombildades gruppen till en intresseförening med uppgift att
fortsätta arbetet för bygdens framlid.

örträskbygdens intresseförening är ansluten till Västerbottens
Bygderåd och Foikrörelserådet "Hela Sverige skall leva".

Nuvarande styrelsen beslår av följande personer!
Svante inemyr ordf,Carina Norberg kassör, Mary Örestig sekr,
Göte Edviosson.Linda Ohrman, Agneta Wiklund-Helén,Leif Olofsson,,
Nils Olof Fransson, Barbro Gustafsson.
Snppleanter Tore Svensson, Peder Landström,
Gustafsson, Louise Persson, Erik Svalberg.
Valberedning Evy Persson ingevald örestig,

Åt' 1992 påbörjades arbetet med en ny badplats vid Hembygdsgården.
En utvecklingsgrupp bestående av Svante inemyr, Mary Örestig,
Christina Holmgren, Elisabeth Jonsson, Karin Svensson Tore Nyström
Tore Svensson, Majvor Sigfridsson, Linda öhrman, Jenny Johansson,
Veronica Hedman, Leif Olofsson, Barbro Gustafsson m.fl. samlades
under hösten och utarbetade ett program för Intresseföreningens
fortsatta arbete och målsättning. Stimulera inflyttning, värna om
servicen, göra en tur ist. sätta upp bya -och
turistmålsskyltar samt ta fram projekt för arbetslösa var några av
förslagen som framfördes.

kirka_1993._ ä_r s er k samhet_ )(an _nämna s

Två träffar med ortens föreningar.
Fortsatt arbete med badplatsen.
Satt upp bya-och turistmålsskyltar.
Remissvar till Glesbygdsmyndighetens
tre Ideskrifter.
Skoterieder upprustade av frivilliga
Lämnat remissyttrande angående
översiktsplan Lycksele kommun.

Deltagit 1 Lyckselekarneva len
Utarbetat turistbroschyr.
Inköpt 2 st röjsågar.
ALU-arbeten röjning vid sjön

-"- rastskydd vid stugbyn
Bilväg till flottningsdammen.
Informationsträff om
husläkarsystemet.

ram t den_ ~kall Vi djn_h_j ap  ch dygrkall.,

Vad kan vi göra med alla samlade Vad är viktigt för bygdens
resurser? framtid?
Kan vi förbättra sammanhållning Behövs flera träffpunkter-
och gemenskap? kultnraktiviteter?
Kan utbudet av arbetstillfällen Kan vi stimulera inflyttning
breddas? till bygden?

VÄLKOMMEN MED i VAR GEMENSKAP MED DINA KUNSKAPER OCH FÖRSLAG.
DET ÄR ROLIGT ATT ARBETA TILLSAMMANS.

Finns intresse, utges nästa nr av ÖA till hösten.
Bidrag och material emottages tacksamt.



INTERVJUER MED INFLYTTADE ORTRASKBOR.
Intorvju mod I..ot lri och Podot Lam-nation/
1 Vartar (lyttado ni hit?

• r6r tt komma bort frfin mamma octt
an fa nagot eget.
L.: Distal' att jag ttiffade Petiet.
2. 1 yckto til att dot var nagot now fattades

td flyttario till orttfisk?
rorior tyckto Into riot var nagot corn
fat-tat-leo mon I or vine aft clot fatin g net
altar
3. 1 yckor til ()Mask 41 en fin by?
VI tyckor aft iiriti rtk fIr Svot!gra varnkrastr
by

4 Tycker 01 all del it [Ingot now fattas inti?
Rada tycket into Mt clot fattas infigot.
5. Kfindo n1 flagon Mit- ril flyttade hit?
rodor hario do fiesta knoll/If/art/a hit orb
Lorina harle nagt
8 1 yoke( III att tiet T lin all fa jobb
öttriisk?
Do tyckor hridn tun fin riot fir svart rift fri
jobb I ertrisk
7. Vat" join/ado ni mod It til flyttario
lift?
Podor jobbade sow svetsare pa Volvo
Umovetkon orh I ot Ina jobbade pa oft
ri nds
9 V/41 vixte iii upp?
rector vibtto upp i öredaton orb lot Ina I
Vinialtrhick

/11-11 1 arl,1///inm Viktor/A W/HAlsocol

intet y in mod Assaf orb Matgateta
Jonsson

1 Varfat flyltacto ill lilt?
VI vino ilytta till riot iland orb huset I
Siajifrack 

g
r/111 A qq

:11 !lade bon I Mir halt
vat Mon stori i ruuirt rot all 9lippa ha Ito
barn pa (lapis sa passarle den lifir
iiistthigon
2 Vail ir bra !nod Skurttisk?
Liar knit man koppla av orb leva ruin.
3. Hur fir riot aft bo I Skurtrisk 7
Dot TIr bra lugnt orb frldfullt,
4. Saltnarni nagot hit I Shurtrisk?
Blithe vigar.
5. Vact jobbar ni mod?
Margarota fir distriktstikaterska orb 119.11P/
tilivotkar marklsor.

Ar dot nagon aackdol att ho Skurttisit
tlil 111A11 jobbat tned dot til gat 7
JR. do 'arida resorna.
7. Slat nf ho kvar?
JR

11 /ma Nygren. / nmAc

Intorvitt mod rill istina Holmgren,

1 Varfar flyttade cm 1111 örtrfisk?
Jag. lick ott jobb hit.
2.. Ar dot nagot ilu aaknar hiir I Ortrisk?
Havet.
3. liar dli flagon siiikt
Nei.
4. Vat- boricie du fartit?
Lulea.

Vad tyrkto du ow eirtrisk förstri gAtigett
kow Mt?

Dot var ganskft vackrtrt orb instingt.
8. Vat dot svart aft hitta jobb nir kohl
hit?
Nel

int•tvin mod Agnota °oh Mars

1 11w kindos dot att flyttn hit?
Mats tyckto att dot kiiinies bra alt flytta hit.
2. Vat Nit flynade du hit?
Pätför rift Aqineta ville flytta how. Mon matq
villo ocksa flyttn hit far let vat sr/ (hit,
1. Kfintio clii nagon hit?
Jag Itändo barn Rut orb flatly, Aginottng
frit ildt an
4 Vat hothlo du for td?
I lIrrarl11.

5. Saimat ni nagot hfir?
Mats saknat Wow af.
8. I yckei du att öttrfisk fin la ovilgt?
.jr. PHI äk fit- myckot Et evligt.
7. I finglar un tIlibtdra?
Noj. dot gar jag Into.
8 I lut Mallqa ai hat du bott hit?
II ar.
9. 1yettor chi aft ff./1191111i hr trevliqa?
Ratio Marc orb Agnota tyckor alt ronama fir
Is ovilga. ni«.to into fir p del an t.0111l.

10.Vart jobbat int Inert T
Mats jobbat pa Fat oningsbanken orb
Agnota Jr/Inbar pa Viistorhottorts Folkblart,
11.Hut tyciter ni att era jobb nir?
Sada tycket all tioras jobb iir rollga orb
kr evliga.
12.Had, du thigot husdjur nir du flyttade?
Nej.

(5f.114 fltltlecv011. Withal Flimulscotil

Intorvitt mod Rolf Wahlbetg och Ann-Gerd,
1 Vatför flyttacie rn till örtrisk?
Irlvdes into I Bjurholm. storm utrymmo
orb dossutont finch. Anngerd jobb hit-.
2. Hut tinge liar ul bott 114r?
Flyttado hit 1999, salodes S or
3. liar nibott I örtrisk tldigato?
Dot bar Rolf Wort. t71011 into Artngord.
4. Void jobbar tif mod?
Rolf fir zoologisk konservator och Atingetd
jobbat Mow het/Mit/9ton.
5. Gillar M Ortrisk?
Ja, mycket!
6. At dot !ingot nil saltinar I öttrisit?
Ja den far sitint ado Retvleen.

7. Ska ni ho kvar?
In
9, Vail tyckto du ow ötti Ask första ganpan
du sag dot?
ittivva no hemskt alt ho latigt bine I
utskogotli Men lint vat den
9. At- dot !ingot M vill ta brunt I eittriqk7
NaJ.
10.Vail tyckot ill ow skolat/7
Don fir okoil
11.Vid tyritor til fir daligt mod tit-Wish?
Don fritsfinnario ger/Icon fti arbotstIliffilion
orb do In hussturorna.
12.Varfor blev konsetvator?
D o t botoddo pa mitt linter/sot
13 Vail tyrkor du on/ stugbyn?
Don fir ett miste far 6ttr!4ck
14 Vail tyrkot- nil our aft dot lit myrket
renal I öllt Ask?
VI dinar into reitarna orb vi tyrkor alt
samorna ska ha Withal orrining pnu rijuron.

Van tycltor hi om rift postern bar tlyttat
till Plittisk
Dot tan althig en OUR ett n Mite
postkontor Den futigorar bra orb on fördel
it hi aft dot fir appot bola dagon och bar
novilg personal.
tra;,,,/,,Ion,v, An", !,n11.-ornr, c,,f11

Interviu mod Janne Engstrom

Varfar flyttado du till ortrisk,7
OflifOr all jag triffacie Gertrud I Uppsala.
2. Tycker (in aft det sahnas nagot I bpi,
Nei.
3 Tyckor clii rift riot fir on fin by? I 4n fall
varf at?
Ja. byn TIr fin orb nature+, fir frunntittsk
4 Varför skallade ni on lagard?
Rade Gortrttri och jag är littilldarie till
bandor
5, Var hodde nil fatrut?
UpPsala
6. Hado nil nagon lagard diii ii ionic
förtit?
Noj. Men jag jobbarle sow atbotsiodaro
7. Vail far slags titbiltining bar din can?

hut tit sutblidning,
Viii tycket n1i oni oat fiskilmtia?

Rra.
Tyck or iii aft 

r
i
o
t
 
Ck/ krnmma mar folk till

byti?
Ja lieu tinga
Ifi Vlri tycket tin rum affiron7
tag tyckor rift riot fir viktfut far don d30.11(1:4
sorvicon att dot firms bade livsmedolsaffir
och bonsinförsilinIng DfrlOi ii det synd
att dot fir fat hailandevis dallg ordning
samt rift kontruilon av daft/mon är
bristfillig ilosstitom sitior do far thyokot
importerat kön Vi far hoppas 'nit vi fat inn
butikon kvar,
11 Van du run att ilaqlc, förskola
orb atitkursorna 1 . 6 gar I saintmo hue?
net Or into rikttat positivt ria on/stint/Import
frail Rtskuts 8 till 7 kan bil besvirlig
12.Vati tyckot tin ow Varkra fil1P114

stugby?
Jag tycker aft stugbyn ft bland dot
viittigasto vi bar I 6r-frisk Nt därkit
swirl 111 dot lattrirlktiga underhallot fir
eftor San och sOtil en foljci clarav /Weil dot
daglipa Dot fr viktlgt for orb fisk an fa ha
stugbyn kvar souri stughy.
13.Varlar kninv tin bondo7
OTirfO, fitt jag fit lone...sot ad ntt infthri

14 ropp
g lIpt mod djur och natut

14 Vari tyckot fill 0111 alt polackettla
kommor hit pa son/matt/0?
Pet fr nt e I ittipt positl y t hi a si Pgq11

(1
,'_ nor barmier/ft/R.

liT Vail tyritot tin on/
Rra
16 1-11tr länct o bar fill hnfi tOr,

an.
17 nagon nit ill flyttado Ind?
Ja.
18. Viii ty ckor du om art tio ,oep lint. tivtfat

Egentngen ner6t a vi Into av dot.

i MAILISP1110'
,.
<011. crofair Syntiv.r.,n)

littPtViti mod I mp Id GUStafcat)(1
1 Vail tyckor din min attrisktworion?
Pon ir vackor orb rolig alt hen I
2 Valför flyttade dtr till bygrion7
Dirdat all jag bar mina fritter hit
1 Vat bortrie tlu riitatt?
I ktasamark
4 Saknar ringontIng tifirift-fin?
Man far into tidningen pa morgenon
5 Saitnat du nagonting lifir I Langsele
En affir och skola skulk/ go ilv till byn
e Vad liar clii (Or
Jag Ti, sr/riot/ow orb hat pan` pa
socia p

niitynitolan Nu jobbar jag mod
utblititling pa Iiins.styrolson I Vislothotton
I r. ', M r rn F07/A 54oth.(III



KUMMENTAHLR TILL KLAUUMAL

Sven Olofssun LOrträsk  Handel u Bensin AU

Varur med utgående datum saljes till halva priset,
kunden avgör valet.

Pris och efterfrågan avgör försaljning av importerade
livsmedel.

Svante Inemyr,Vackra  dalens Stugby 

Anläggningens framtid oviss och kommunens underhål eftersatt.

Dammen utflyktsmål i sommar.

Nu är bilv'åg klar.

NÅGRA DIALEKTALA UTTRYCK.
ALLMÄNNA UTTRYCK. FAGLAR,

nillakt~

Anitötin
te'ven
skeve
huri-vps
snattren
ht-arnbAra
li nhera
klentrut
Itamlut
tarv
feta
,aka
räntt
Spönn
klå
ilt 0111
611.188kArl
kraka
stumtlit

hPva
re118

fh,tvdpise

vfnl a .klrispar
lukt
9A(49f,Ati
frysa ha frnRstwvtalingar
blndrnn
hallen
flugen
slarvIg
slarvig
tu Va
kn stig
köl a
ska skIcinr
qp8rka
klin
ekorre_
tfähbrnuS
kettla
9äten fi r fel I halsen
411,1,4
69
blå arbetsblus

p laloMn n ri

gecken
letYPPa
köksiken
kött-tiPrkling
ntyrntekra
recinptyppa
rögsktpka
röta
sisselsklt
skira
9kVlkatrant
snittitipt
spä/ting
start,
961V3

barm
tranuela
Mrr
Åk.4111669

Petvrfelse

gök
talltita
lavskrika
tsigetvp
1. 6ketbeckngttl
spllIkcstika
nötskrika
flåtterhönn
ptiterystV
91Kriti
blöt '<trast
talltita

rhvrak
stare
svala
grasparv
trana
stigesårla
erre
str+plreyv

111 q 911118r 3V CIPVP.r åk 1-8: Ört? äsk skrin.

Red. tackar eleverna och Lars-Allan Olofsson vid Örträsk skola för medverkan.
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Korn följ med oss hör skogens sus
längs fina Öreälven
Forsarnas brus ger nu ljus
Du gamla flottningsled

Refr. LjUVligt vid Dej fa gAnga
Kanske en öring fanga
Liljekonvaljer och guckusko
Kungsörnen har även här sitt bo
Här kan vi även se bdver
här spelar orre och tjäder
Sen med kanot nerför forsen vi hör
örelvens sang

Mel. Svinsta skär
Text. Diktare frail Knaften



Det är byarna som har framtiden för sig.

Sysselsättningen ska vara i byn.

Hfi_ ska tro på oss själva.

Människorna är ett viktigt kapital.

E Flera ska ta ansvar för mera.
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WILADE INTRYCK från BYAKONGRESSEN i L1212.212Oen 2. . 10. 1993

och L cksele kommuns BYATRÄFF i L cksele den 10. 12. 1993
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lEn ny demokratisk struktur växer fram.

Mobilisera alla goda krafter och leta fram ledarförmågor.

Inventera alla tänkbara resurser och ta reda på bygdens behov.

Vi ska själva påverka vår framtid i stället för
att titta på när andra förändrar den.

r Uppvärdera även små förbättringar.

Uppvärdera hembygden.

Uppmuntra ungdomar att våga satsa på landsbygden
[ eller flytta tillbaka.

OMÖJLIGT - HE GÅ INI
en.amee~wigh gb

' - HE LÖNS INT utgår härmed ur vårt ordförråd.
. .

efb _ ab _ 022 _ 027 — —8',11r0"."

Ur Övre Norrlands Bygdemål...
AlNyyn

•Ovg3-

i

Granölapparna och Ortraskfinnarna
tiranölappa badd sine stahu'r åtil Skdra. Örträsklinna hade

vki (lit å stuli tjötte. Lappa lajd då n Spa-Khiminet, å han
visst n björn åt Örtriisk asta riv kriCka. Björn komma å for
ini e föjs å rev n kwig, men könnna straks ut å vild så n lapp-
jiint söm såg ha sa: »Stackars jur söm gatt gå fel.» Finna
spinna-sil å fridd skogen sin, så björn int kunnii riv na kräk
på deres skog.

Örtriiskbona hadd skutti villrena å satt opp tjötte på jäll-
stalpa ti skogen. Då könmni Granöbona å stal tjötte å skrev

p å stalpen: »Kok nu!»
Da sa pappa min att hÖ skull diim få ijann. På vårn då

Granöbona släppt ut kraka, sa kuta all dill diiim stalpa å full
ne dö.
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DAGSAKTUELLT

Intresseforeningen planerar: -
UtbIldningsprojekt for kvinnor I Ott. räsk.
Upprustning av vandringsleden Mot Storsvartliden.
Aterskapa gammal slAtterAng vid Oran.
Nya ansiagstaviorna monteras I vAr.

AKTOELLA PROBLEM I ORTRASK

Vad hAnder med stughyn?
Far Agaren, Lycksele kommun,lAta en sadan kapitalförstoring ske?

Nur kan vi fA fier piaLser I Ortrask for personer med stort
vardbehov?

Företagsverksamhet hehövs till den ledlga lokalen 1 1ndustrlhuset.

Akut behov av npprustning av vagau:
Vag 597 Ortrask Orealvsbron our Out. räsk.
Vag 598 LAngselevägen,
Vag 605 Vindelvägen mot Skurträsk.

DE TT ENGAGEMANG BEMOVS!

AKTIVITETER 1 ORTRASK FRAM TILL SOMMAREN 1994

13/3 Orealvstoppet,OSK OL1F 30/4 Majbrasa,OSK
20/3 Frilnftssondag pa stugbyn 17/5 Byaträff Kommunens

rntresseför. °eh LRE Byautveeklare
24/3 ArsmöLe Intresseforeningen 24/6 Midsommarafton,OSK
26/3 Kvinnornas Lördagslunch Nattlunken
25/4 Byatraff OrAns turistväg 25/6 Midsommardansen

Kommunens byautveeklare HembygdsförenIngen
Arrangemang under mull manad: Orträsk runt,OSK.
Roda Korset ordnar utställning 1 NembygdsgArden 2 juliveekor.

Kan hemhygdsfesten 1 Ortrask Ateruppsta? om manga vi.11,gAr
del att genomföra.

Den första skidthvlingen..
Den Iiirsta skidGivlingen i Ortrask lar ha arrangerat .s redan pa 890-talet.

Man hack gemensam start och Akte ett var
y rant OrtrasksjOn (Ca 2 mil).

M5ng,a startade amen kom inte fram till malet i (let dAligt preparerade
sp5ret. Forst i m1 var Fredrik Vennberg (1872-N54) torpare, skogsarbetare
och hemskomakare . frAn FArberget, Ortrask. Tv5a var skraddaren Lars
Skarin (1873-1951), Ortrask och trea en same med okant namn. De skidor
som anvandes var for det inesta app5t 271) cm 15nga °elm 8 cm breda. FOE-

terna var insLoppade i och man hade en emla sta y utan kringia. En

hit in Fili 1900-ta1et hiirjade skidlOpam an anviincla tvi stavar och fOrst mIgra
ar (Ore 1920-laid t blev stavarna kringelförsedda.


