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Nu när varsolen börjat lysa liar OA redak-
tionen lämnat sina igloos och samlat ihop..
material for ett nytt välmatat nummer av OA.

Vara kommunpolitiker har Unit sig ovanligt
lugna senaste tiden. Men det är klart, är borsen
nästan tom sa finns det inte mycket att
diskutera om. Det blir att suga pa ramama.

En sak kommer man att diskutera om i
evighet amen.
Det rivna kvarteret Kopmannen som revs
urskillningslöst pa 80-talet utan att nagon
konkret plan for kvarteret upprättats.
Hur manga planer som vddrats sedan dess vet
väl bara den inre trojkan.

Hittills liar planeringen resulterat i en
dammig grusplan for bilparkering och nagot
som liknar en da.ligt stiliserad bekvämlighets-
inrättning utan dorr.

Intill kvarteret Kopmannen ligger ju Torget,
aven for det saknas en konkret plan. Där
forekommer en märklig "planering". Det
plattläggs ndgra kvadratmeter per ar utan att
man redovisat nagon plan av ett färdigt torg.
Vad mande bliva?

När far vi se en realistisk sammanhallen plan
for Torget och Kopmannen?

Vi har hört att en optimistkonsult engagerats
for att folk frail hela kommunen skall fylla torg
och gator for att trivas och liva upp varandra.
Konsulten har säkert en lösning pa hur Torget
och Kopmannen skall utformas.

Vi erinrar oss när rivningen av Klarakvar-
teren i Stockholm pagick med full intensitet.
I samband &tined bade "Salon Gahlin" en ruta
i Dagens Nyheter dir ban lit tva
kommunalpolitiker diskutera läget.
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Med det här numret följer ett inbetalningskort
med ifyllt postgironummer 43 67 72-8 for
Intresseföreningens medlemsavgift 1999.
Medlemsavgiften kan även betalas in hos
orträsk Livs eller Orträsk Handel & Bensin.
Medlemsavgiften ir oförändrad 20 kr.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Varens nummer har ovanligt fà artiklar om vad
som hänt forr i tiden. Vi ägnar oss mera at vad
som nyligen hint och vad som kommer att
hända.

Lite historik har vi dock i en artikel om
tvätt av kidder skedde vid sjostranden.

Vi overgar till vad som skett under den
gangna vintern och varen och vad som
kommer att hända under den kommande
sommaren.

Intresseföreningen har som vanligt varit
aktiv, vilket framgar av deras verksarnhets-
berittelse som även innehafter framtids-
aktiviteter. Mycket av utvecklingsarbetet har
drivits i samarbete med Fern Byar.

Utvecklingsfonden delade ut ett stipendium
vid Intresseforeningens a.rsmote. Vi berättar
om det och lite till.

Artiklar om vad som hänt och hinder i
byama Lângsele och Vargträsk bor studeras.

Fern Byar, Hembygdsföreningen, Sport-
klubben m.fl. planerar en hel del aktiviteter i
sommar.

Roda Korset dr som vanligt aktivt med
klädinsamling och dessutom arrangerar de i
samarbete med andra föreningar en intensiv
vecka pa hembygdsgarden i sommar.

Vi kan ju inte pa vart begränsade utrymme i
detalj tala om vad ..0A innehaller. Men till slut
uppmärksamma: Orträsk kyrka 150 ár samt att
Sportklubben och Vi Unga inviger ungdoms-
garden.

PressStoppNytt. Den stiliserade bekvämlig-
hetsinrättningen pa kvarteret Kopmannen har
rivits och ersätts med ett pinkplank mot torget.

Har vi kommit dithein i Lycksele nu? Redaktionen onskar slutligen alla sina läsare
en härlig sommar!

Vär fotograf bar inga bilder med i det här
numret. Han har 5.Ict till Kanarieöarna for att
samla bildmaterial for ett fylligt reportage i
decembemumret.

Foto pa omslaget: Karin Fors
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Si tvättade man kläder förr i tiden

När sommaren kom med ljumma vindar och
glittrande sjövatten bars vinterns smutsiga
kläder ut till tvättplatser. Där naturen var
frikostig med sköljvatten stod sotsvarta
vedeldade järngrytor. Akvelina hade sin gryta
intill Fårbäcken i närheten av gårdens
sommarladugård. Marias gryta stod med utsikt
mot norr i skydd gi berghällar nere vid sjön.
Holmgrens tvättgryta blev ett muntert inslag i
en nyårsrevy på Alfons paviljong i början av
kriget. Publiken skrattade länge och gott när
mjölnaren från Kvarnfors läste upp de senaste
bulletinerna från TT. Med gravallvarlig röst
läste han:
- En drivande mina har observerats i sjön vid
Hummelbäckens utlopp.
Spänningen släppte så småningom när det
avslöjades att fjärdingsman Bertil konstaterat
att det rörde sig om Holmgrens trebenta
tvättgryta som låg upp och ner och skvalpade i
strandvattnet.

Mor Hilma tvättade gärna och ofta vid
Hedins hälla. Visserligen var transporten av
kläder ner till sjön besvärlig i den branta
backen men det uppvägdes av den goda
tillgången på såar och den fina klappbryggan.
De smutsiga kläderna blötlades kvällen innan.
Redan tidigt på morgonen därpå eldade hon
under tvättgrytan.

Jag har ett klart minne av en varm tvättdag
när tiden kunde användas som det föll sig in.
Min syster Gerd och jag höll ihop som ler och
långhalm. Hon var sju år och jag skulle fylla
sex år på hösten. När vi vaknade var mor redan
igång med tvätten. Från gårdsplan kunde vi se
röken från tvättgrytan nere vid sjön. Vi åt väl
någon smörgås eller kanske kall kornmjölsgröt
med sirap och nöjde oss med det. Barfota
sprang vi ner till sjön som kluckade varm och
vänlig i svag sydlig vind. Vi såg mor som
sjåade borta vid hällan. Hon lyfte kläder från
den kokande grytan till såar. Vattenångorna
blandades med röken från elden och stundtals
doldes mor av rök och ångor.

Vår frihet kände inga gränser. Ett flertal
roddbåtar låg och väntade på att någon skulle

Berit tvättar en sommardag 1952.

använda dem så att de kunde svalka sina
solbrända, tjärdoftande bukar. Det tog inte lång
stund innan vi lyckats dra loss en flottarbåt
som guppade lätt på vågorna. Jag rodde sedan
med slamrande årtag på lämpligt avstånd från
strandstenarna. På landsidan om båten växte
näckrosor och på sjösidan låg bråddjupet mörkt
och skrämmande. Vi närmade oss mor och
Gerd som satt med ansiktet rättvänt vinkade åt
henne. Hon rätade på ryggen och tog sig för
bröstet, kanske i ångest inför vårt tilltag att fara
ut på sjön i roddbåt.

Vi passerade Hedins kohage som stack ut i
sjön då Gerd upptäckte två nakna kvinnor som
stod på stuphällan vända mot solen. De ropade
och pekade på oss. Till slut kunde Gerd
uppfatta att vi måste återvända. Med möda
vände jag båten och mina oförstörda
småpojksögon fylldes av reflekterat solljus
från de mogna kvinnornas nakna kroppar.
Fröknarna Hilma och Josefina stod beredda att
ta sommarens första dopp när vi störde deras
planer. De vinterbleka kvinnokropparna lyste
som vitstammiga björkar i den gröna
tallskogen. Mor som gått ut på klappbryggan
för att ta emot roddbåten, vände blicken mot
fröknarna och tänkte säga något men förblev
tyst.

Hans G.

Dagcentralen öregården
HANDARBETSFÖRSÄLJNING

Den 31 maj sista dagen öppet
före sommaruppehållet.

Vi öppnar igen den 6 september.
EN TREVLIG SOMMAR ÖNSKAR

ELLA & MARY
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ôrträskbygdens Intresseförenings verksamhet 1998

Styrelse: Ordförande Barbro Gustafsson, vice ordforande Göte Edvinsson, sekreterare Mary Orestig, kassor
Carina A. Wennstedt, Anders Löfgren, Linda Ohrman, Siv Söderlund, Hakan Eleblad, Maria Nystedt

Suppleanter: Tore Svensson, Peder Landstrom, Paul Dahlgren, Bodil Gustafsson, Louise Persson, Erik Svalberg

Revisorer: Tore Nystrom och Eine Stromgren

Valberedning: Christina Holmgren, Anders Söderlund, Evy Persson

Ledamot i styrelsen for Fyra Arstider: Fred Elfving

Intresseforeningen har en U Utvecklingsfond
• Skotersektion
• Arbetsgrupp for restaurang ParIan bestaende av Barbro

Gustafsson, Mary Orestig, Elisabet H Lycksell, Margoth
Elfving, Asta Haraldsson och Ulla Johansson

• Arbetsgrupp for Fyra Arstider bestáende av, Anders Löfgren,
01le Svensson, Inga-Britt Svensson, Rolf Wahlberg, Louise
Persson och en representant for Fyra Arstider

Antalet medlemmar har under aret varit omkring 100 betalande familjer och enskilda.

Moten: Under aret har Units fyra protokollförda moten inom Intresseföreningen och fyra protokollförda möten
tillsammans med projektgruppen for Fern Byar. Dessutom har rya stormoten Wits tillsammans med Fem Byar,
ett i februari och ett i december.

Skrivelser till Lycksele kommun for att behalla bokbussen
for sommaröppethallande av restaurang Parlan
for att behalla valfrihet vad galler bussning av
högstadieelever

Arbetat för att vg 353 ska uppliöjas till huvudled, har skett bade politiskt och pa tjanstemannaniva gentemot
Vagverket.

Samarbetat med Vargtrask Intresseförening for att bygga tornet pa Storsvartliden och for att förverkliga natur-
och kultursatsningen i Vargtrask inklusive utställningslokal. Vi har ocksá verkat for samarbete inom 0mi-hie 4,
dvs Ortrask-Knaftennavet.

Ansökningar om bidrag for upprustning av flottarkojor, medel har erhallits med (30.000 kr)
uppforande av torn,
uppforande av bastuflotte,
inkop av kanoter, „

5/ 5/

7/

"

"

"

32.000 kr
25.000 kr
30.000 kr

Flottarkojor Upprustning av tre flottarkojor vid Orealven morn ()Mask och en koja inom
Knaftenomradet, vilka planeras utnyttjas for vildmarksturism. Kr 30.000 är reserverade for
Ortrask och Knaften tillsammans.

Torn Ett utkikstorn pa Storsvartliden har uppthrts med ideellt arbete. Ytbehandling och smaarbeten
aterstär.

Bastuflotte En bastuflotte är under uppforande pa Ortrasksjön. Pontonema är klara, traarbetet med clack,
bastu och racke aterstar.

Kanote For uthyrning har tre stycken kanc ter med flytvastar, paddlar, dynor och vagnar köpts in.
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Dessa investeringar är ämnade att öka utbudet av aktiviteter och besöksmål för besökande och turister i
Örträskbygden.

Skotersektionen har erhållit ett bidrag från Intresseföreningen för inköp av bruksskoter för underhåll av
skoterlederna på sammanlagt ca 10 mil.

Aktiviteter under året: ° Dans kring midsommarstången på stugbyn med servering
° Visafton på Lägergården/stugbyn med servering
° Familjefest på hembygdsgården i samarbete med andra föreningar
° Musikcafe på Pärlan med servering
° Stormöte på Pärlan med servering respektive på Lägergården med servering som

Vi Unga skötte
° Örträsk Allehanda har utkommit med två nummer som vanligt
° Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Örträsk har slutförts.

Örträsk 31 december 1998

Örträskbygdens Intresseförening

För styrelsen

Ozi /45 e'›-1
Barbro Gustafsson

Örträskbygdens Intresseförening

1999 års styrelse

Barbro Gustafsson, ordförande
Anders Löfgren, vice ordförande
Mary Örestig, sekreterare
Carina Åkerdahl Wennstedt, kassör

Övriga ledamöter.'
Håkan Eleblad
Linda Öhrman
Siv Söderlund
Veronica Hedman
Carola Eriksson

Suppleanter:
Tore Svensson
Peder Landström
Elisabet Jonsson
Fred Elfving
Jan-Erik Gustafsson

Vårdikt

Vi tycker det är härligt med ljus och vår
I rabatten växer krokus och snödroppe.
Jag gillar våren.

SAVINOVA — vår vänort i Ryska Karelen

Förra året blev intresseföreningen erbjuden att
deltaga i ett vänortssamarbete med SIDA i ryska
Karelen. Vi nappade på erbjudandet och
tillsammans med några andra byar från
Västerbotten åkte en grupp på ett första besök
sommaren 1998. För Örträsk åkte Sigge
Westerlind till Savinova. Det är en fattig by i ett
byområde med ca 180 innevånare. Kommunen
heter Pryazha och har 20.000 invånare.

Vid en lunchträff den 14 april deltog Christina
Hammarström, ledare för SIDA- projektet. Hon
visade bilder och berättade om hur det är i
Karelen samt hur projektet jobbar.
Örträskbygdens Intresseförening och Pärlan bjöd
på lunch. Örträsk Livs, Fem Byar och enskilda
skänkte priser till lotteriet. Som avslutning på
träffen visade Sigge Westerlind en film från
resan sommaren 1998.

Vid ett symöte i V Örträsk i höstas insamlades
900 kr. För de pengarna köptes böcker och annat
material till skolan. Allt är mycket billigt i
Ryssland, man får ca 10 ggr mer för pengarna där
mot här i Sverige.

Ryska gäster i sommar

Till sommaren, i månadsskiftet
0., juli/augusti kommer besökare

drg0-419. från Savinovg hit till Örträsk
1P ?' för att hälsa på och se hur vi

har det.
Vid lunchträffen den 14 april

insamlades och såldes lotter för
1.921:50. De pengarna ska användas till att göra
det trevligt för våra ryska gäster. Det vore även
roligt att kunna ge en gåva till byn, skolan och
dagis.

Barbro

Tina
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UTVECKLINGSFONDEN DELAR UT
STIPENDIER

Vid Intresseforeningens Arsmote den 30 mars
delade Utvecklingsfonden ut ett stipendium till
Nils-Olof Fransson, LAngsele. Nils-Olof far
stipendiet for sin foretagaranda dã han startat
ett foretag som givit tre arbetstillfällen i
träförädlingsbranschen. Sedan
stipendieutdelningen bar ytterligare en person
fAtt arbete i foretaget.

Lilly Backlund överlatnnar arets stipendiutn
till Nils-Olof Fransson under överinseende
av Barbro Gustalsson.

I samband med utmärkelsen overlämnades
ocksA en tavla med ett fint fotografi over
Orträsksjön och följande text:

"Motivering till Arets stipendium frän
Utvecklingsfonden:

Nils-Olof Fransson, Längsele Snickeri

For att i god entreprenörsanda ha startat
legotillverkning i träförädlingsbranschen,
vilket tillfört bygden tre nya arbetstillfällen

nuvarande gränser verksamma foretag,
foreningar eller enskilda personer som
främjar utveckling av örträskbygden.

3§ Fonden far utökas genom gAvor. Endast
avkastningen av fondens kapital far efter
avdrag av administrationskostnader
användas for fondens ändamAl.

4§ Fondstyrelsen beslutar om stipendiet eller
stipendiernas storlek.
Fondstyrelsen utser stipendiat eller stipen-
diater Arligen, dock far styrelsen besluta om
annan tidsperiod. Stipendium utdelas vid
Orträskbygdens 1ntresseförenings Arsmote.

Som framgAr av stadgarnas 3§ kan
fondkapitalet utökas genom gAvor. SA har
ocksA skett och frAn starten har grundkapitalet
ökat med 5.530 kronor.

1 fondstyrelsen sitter Karl-Henrik Nilsson
ordforande, Mats Helen kassor, Barbro
Gustafsson sekreterare, Christina Holmgren
och Inga-Britt Svensson.

For direkta gAvor till fonden finns gAvo-
blanketter, kontakta fondens ordförande for
närmare information, tel 0932-303 35.

örträskbor ha fonden i Atanke vid högtids-
dagar och övriga tillfällen när det är aktuellt
med gAvor.
Fondens bankgiro är 5240-8648

Tore Svensson

ORI RASKSTALLKLUBBS
For stor innovativ formAga, yrkesskicklighet
och mAlmedvetet utvecklande av foretaget.

For Ditt miljötänkande med avsikt att nyttja
restmaterial till marknadsmässiga produkter."

Gfivor utgör grunden
Fondens grundkapital har tillkommit genom
gAvor frAn Foreningsbanken och örträsk
Byaman. Avkastningen frAn kapitalet far
användas for utdelning av stipendier.
Stipendiebeloppen liar hittills utgjort 5.000 kr
per stipendium. Fondstadgarna antogs
1996 03 24.

Utdrag ur fondstadgar
1§ Fondens benämning är Orträskbygdens

Intresseförenings Utvecklingsfond.

2§ Fonden liar bildats genom gAvobrev
1995 06 08 frAn Foreningsbanken.
Fonden har till h .uvudsakligt iindamAl au
utdela till i Onom rträsk församlings

Ridläger for barn fran 7 At- och uppät. Dagtid. Inga
förkunskaper krävs.
Distansritt den 24/7. Under trevliga former rider vi
en annorlunda "längrittn.
Ridläger for vuxna med lite förkunskaper. Under en
helg.

For iner information kan ni ringa:
Susanne 090/260 77 (vuxentidlägret)
Veronika 090/382 61 (de Ovriga evenentangen).

Vat mött i sommat bland hästarna!
OSK.
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Vargträslk viktigt utflyktsmål
Om "Projekt Örträskbygden, Natur- och
kultursatsning i Vargträsk" berättade vi utförligt om
på stormötet i början av december. Örträskbygdens
Intresseförening, Fem Byar och Vargträsk
Intresseförening fick i uppdrag att undersöka
finansieringsmöjligheter till bl.a. utställnings-
lokalen för Paul Karlssons samling. Närmast till
hands låg att ansöka om ett EU-projekt. Lycksele
kommun tillstyrkte medfinansiering i slutet av
mars, vilket visar att en tro och ett intresse finns för
Örträskbygden. Tyvärr har EU-funktionen däremot,
gjort klart att det inte finns några pengar kvar
att fördela. Dessutom prioriterar man numera
endast riktigt stora projekt.

Efter ett antal turer är nu förslaget från
EU/länsstyrelsen att försöka skala in projektet inom
den befintliga ekonomiska ramen för Fem Byar.
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Skisserna nedan, som Paul Karlsson gjort, ger
en uppfattning om en del av projektet. Men det
omfattas också av Storsvartliden med hästgetar-
kojan och "hästtomlan".

I ord sade Christina Falkengård, skribent i LAND,
så här efter sitt besök i Vargträsk i somras:
- "Otroligt härligt att det i en by som Vargträsk
finns människor som vill något med framtiden.
Initiativet med Grillkåtan är det synliga exemplet
på lust, engagemang och samarbete. Hela
byautvecklingsprojektet är ytterst spännande med
dokumenationen av livet i Vargträsk som
huvudnummer. Själva Pärlan är förstås Paul
Karlssons samling av föremål och exponeringen
med teckningar/akvareller som visar hur föremålen
använts och hur olika göromål verkligen gått till.
Kunskaper som snart går förlorade."
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Gotthards Biograf flyttas
Det vill säga det gäller maskinrummet med
biografprojektorn, som stått helt intakt i den gamla
biografbyggnaden sedan filmvisningar upphörde i
början av 70-talet. Leif Bergman bodde en period
av sin uppväxt i Örträsk och var en hängiven
biobesökare. Idag är han starkt engagerad för att
rädda det som finns kvar.
- Jag tycker att man ska ta tillvara det som en
gång i tiden var en positiv upplevelse och som
är ett stycke historia till våra unga. Rätt
utnyttjat blir det en fin attraktion för Örträsk, menar
Leif

Också detta var tänkt som ett fristående EU-
projekt, men trots att medfinansieringen var klar
från Lycksele kommun, landstinget och

Konstnärliga ådror ställs ut
Ett långsiktigt arbete har börjat med att göra mindre
utställningar baserade på bilder från fotograferna
Emma Königsson och Klara Persson samt dikter
och målningar av Greta Jonsson. En del hoppas vi
kunna visa i sommar på hembygdsområdet.
Vuxenskolan, Hembygdsföreningen o Fern Byar

länsstyrelsen, sade EU nej p g a pengabrist och
liten storlek på projektet. Vi försöker istället
inrymma en del av arbetet inom Fem Byar.

Vad finns i Dina gömmor?
För att ge en fyllig beskrivning av hur det var att gå
på bio förr är avsikten att göra en utställning i
Dalgården där maskinrummet med projektor visas,
kompletterat med olika saker, fotografier m m.
Har Du
3 en biobiljett
• filmafftscher från Örträsk
3 brickan från vilken godis såldes
3 bilder i samband med fester eller biovisningar?
Eller vet Du någon som har, kontakta i såfall Leif
Bergman, tel 090-352 11 eller p-sök 0740-23 78 04.

gioy ra krojentel
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Majbrasa År 2000
En och annan funderar på om traditionen med
majbrasa i Örträsk kan återupptas. Vem kan upplåta
mark? Vilka arrangerar? Vilka aktiviteter önskas?
Intresseföreningen kallar till en första träff i höst.



ORTRASK (VF)
Det kan finnas puld i
omrhdet kring Orträsk.

Det Giivie-baserade
företaget Scandinavian
Mining har fiat tillstánd
av Bergsstaten att hada
Iota efter fyndigheter
och dot kommer aft ske
under barmarksshsong-
en i hr.

Men hittar foretaget guld sS
kan inte markagama göra an-
sprak pa det. Vinsten tillfaller

prospekteringsföretaget.
— Nej, som markagare ager

man inte malmer som till exem-
pel guld. Naturfyndigheter äger
svenska samhället gemensamt.
Del kan leda till en intressekon-
flikt, sager Jan-Olof Hedstrom,
bergmästare pa Bergsstaten i
Lulea.

I dagarna far de berörda fas-
tighetsägama i Orträsk-Skarda-
omradet en delgivning om alt
Scandinavian Mining har fltt
tillstand alt undersöka deras

mark. Omradet är 1910 hektar
stort och omfattar cirka 50 fas-
tigheter.

Bergsstaten ar den myndig-
het som beslutar om
for prospektering i Sverige.

Myndigheten har ocksä. till
uppgift alt utova tillsyn Over de
foretag som letar lyckan och ser
exempelvis till att de följer mil-
jobalken. Jan-Olof Hedstrom
poangterar att fastighetsägama
gärna fIr vända sig till Bergs-
Staten med sina frAgor.

8
Tnnringskurs
Projektet Fern Byar anordnar dven i sommar en
kurs i knuttimring i Orträsk i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan. Vi kommer aft
Italia till hos Martin Adbo.

e i'ronncls

Nagra av de vanligaste byggnadstermerna for detaljer i
ett timrat hus.

Alla med intresse for timring är välkomna aft
delta. Kursen passar bade dem som inte timrat
förut och dem som provat pa tidigare. Eftersom
det ar bastubyggnaden till bastuflotten vi har
som frdmsta ovningsuppgift kommer vi aft fa
ldra oss grunderna for aft kunna uppfora en bra
stuga, bl.a. knepen for aft là knutarna täta.

Handledare: Martin
Adbo, Västra Orträsk
Kurslängd: 30 timmar
Kursavgift: 100 kr
Anmälan: Senast den
10 juni till Mary Orestig.
tel 0932-300 74

B
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Vindskydd placeras ut
Forra sommaren gjorde deltagarna i
timringskursen bl.a. ett par vindskydd, som
tyvärr inte hann bli riktigt klara. Det ena
kommer skotersektionen aft färdigställa och
placera ut längs en skoterled. Lite arbete Ater-
star pa det andra och kommer aft slutföras
inorn ramen for timringskursen i sommar.

Slöjd, Västerbottens museum
For den slöjdintresserade rekommenderas ett
besök hos Västerbottens Museum i sommar.
Mr visas utställningen Slöjd under tiden
9/5 — 22/8 1999.

Västerbottens tans hemslöjdsförening har
tillsammans med museet gjort eft trevligt urval
av slöjdalster, gammalt och nytt, utgaende frhn
människans basbehov, nämligen aft soya,
arbeta, tvätta, leka, förvara och samla.

Slöjd är en lisa bade for kropp och själ.
oppettider: Sommartid 14 juni — 15 augusti

ma-fre kl 10.00 - 17.00
10, so kl 12.00- 17.00

ovriga aret hailer Västerbottens museum oppet
Ti-fre kl 9.00 — 16.00, 10 kl 12.00 —16.00, so kl
12.00 —17.00, mandagar stängt.

#PRESSTOPP4PRESSTOPP#PRESSTOPP#
Guldfyndighet i Skarda — 1910 ha inmutat

Har du en idé?
Kanske har Du länge tänkt utveckla den for aft
se om den hailer i praktiken eller ocksa har det
bara inte blivit av aft sätta den i verket.

Oavsett om idén Oiler en tjänst, en produkt,
atervinning eller nagot annat, kan det vara
värdefullt att träffas nagra stycken dh och dh
for att fa inspiration aft ga vidare.

Hör av Dig till idégruppen, Fem Byar,
kontaktperson Ingemar Olsson, telefon 301 99.

Kanotuthyrnmg
Forra aret köpte örträskbygdens Intresse-
forening in tre kanoter och tillhorande
utrustning for pengar som ansökts hos och
beviljats av kommunen. Syftet är aft hyra ut
dem till saväl bybor som turister.

Kanotvattnen i orträskbygden är fina och nu
finns ocksà en kanotledsbeskrivning som Jan
Engstrom gjort. Det är Janne som kommer aft
sköta om kanotuthyrningen for föreningens
räkning. I överenskommelsen ingar ocksa aft
Jan kan hyra kanoterna for sina bdversafaris.

Fern Byar välkomnar bade kanoter och aft
eft aktivitetsföretag startat, vilket sâ vdlbehövs
for aft locka turister aft stanna.
Projektgruppen Fern Byar
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Röda korsets planer

Röda Korsets planer för våren och sommaren
är ganska traditionsbundna. Först
klädinsamlingen i maj (vi annonserar om
datum). Under en vecka i juli, i samarbete med
Vuxenskolan och Fem Byar, har vi planerat en
utställning av gamla slöjdarbeten. Alla har vi
väl kvar prover från lappar, och hur man
stoppar strumpor, dukar och slöjdväskor, för
att inte tala om byxor och linnen med spets och
brodyr. Vi vill därför låna, av Er örträskbor,
det som Ni har kvar, för att kunna ställa ut. Vi
planerar också en mannekänguppvisning med
hattparad. Visst får vi väl mannekänger??

Röda Korset kommer också att baka och sälja
mjukbröd samt ha lotterier. Vi blir mycket
glada om Ni ställer upp på våra idéer och
hjälper oss att få en Fin utställning. Vi börjar
nog planera i juni. Kontakta mig eller kom in
om Ni vill fråga om något. Möjligheten att
sälja egna alster finns kvar. Kontakta mig.

Nu har väl alla bara en enda önskan att
sommaren, som vi vet kommer, blir varm med
mycket sol.

Vår- och sommarhälsningar från Röda Korset
genom Margot, tel 300 87.

PS. Tack för pengarna till Kosovo,
kr 1230:-. DS.

Välkomna till
1 50 års jubileum

Det är 150 år sedan Örträsk kyrka invigdes. Det
firas med jubileumsgudstjänst sönd 4 juli kl 11.
Servering och samkväm.

Vi Unga är aktiva igen

Under 1999 startades verksamheten up igen i
Vi Unga, efter att ha legat i träda ett antal år.
Styrelseordföranden är Stefan Svensson,
kassör Linda Öhrman och sekreterare Lars
Landström. Övriga ledamöter är Sofia Jonsson
och Fatima Jallow samt suppleanter Martin
Inemyr och Jens Gustafsson. Ungdomarna får
använda Sportklubbens lokal som "ungdoms-
gård"och håller nu på att göra iordn ing den till
en trevlig samlingspunkt. De har redan haft
några träffar, men den officiella invigningen av
"ungdomsgården" äger rum i sommar. Missa
inte det!

Redaktionen

EFTERLYSNING

* Muggar, glas, & andra div hushållsgeråd
* Skåp av mindre 8s större slag
* Mattor
* Lampor

... är väl en del av vad Vi Unga saknar i
sportklubbens lokal på östra. Vill du
skänka något ring gärna något av
telefonnumren nedan:

TACK PÅ FÖRHAND!

Stefan S 300 67
Lars L 300 29

* 1:1 0*0 O *1:11:12::x *0 1)* * ,)***

INVICSIIM3

S 33

[1]

Ärillioen ska "miudemstkärden"
iflicielIt i nskkas...
Söndatken den S au gusti kl Eket
å'ir NI välkomna att hesCka aärden.

Församlingsbor, skall vi göra denna dag till den
jättestora kyrkogångsdagen. Då både unga och

äldre möter upp.

tri tävlinu utlyses härmed till att
döna "huset" till näitet. Sista inlätil-
ninusdatt ar ii 3 „lull. förslaaen lämnas
till Crträsk Livs nä östra.

Det vore väl trevligt???
/MA erlräsk Snurtkluhh 47‘ Crträsk Vi Unga
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1000 kr pris vid Lfingseletävling
LAngsele intresseförening saint örelangsele
Fiskevardsomrade inbjod den 10 april till
utflykt till Langsele.

Servering, lotteri samt social samvaro
ordnades i byastugan, och pa Avan pagick
pimpeltävling under en och en halv timmes tid.
Folk fran Umea, Vannas, Bjurholm och
Lycksele med flera byar kom.

PA skoter kom folk frail bl a Gaddträsk och
Ortrask. Eftersom det hade töat kraftigt nagra
dagar var skoterföret inte det allra bästa. En del
ekipage körde fast i snösörjan, och tick därmed
ett extra minne fran utflykten. Fram till
Langsele kom alla skoterekipage. Manga
besökare föredrog aft Aka i bil.

PA Avan pagick alltsa pimpeltävlingen, och
alla ville nog fa upp de stora fiskarna.

Men, se de stora fiskarna var kluriga nog att
hAlla sig borta denna dag. Istallet var det
abborrarna, som fastnade ph kroken och
rättvist kan man saga aft det blev. Nastan
samtliga deltagare tick fisk, mer eller mindre
förstass.

Pekka Salmela, Limed segrade med 1512
gram i vuxenklassen och tick 1000 kr i pris.
2. K G Nilsson , Vännäs 1453 gr. 3. Sture
Sandström, Hedlunda 1248 gr.

Valborgsmässoafton med feststämning

I Langsele finns mAngarig tradition att till
valborgsmässoafton ordna enkel underhallning,
kaffeservering samt majbrasa.

Det är Langsele Intresseförening i samarbete
med Orelangsele IF, som svarar for
arrangemanget.

Under hela Aret som gait har byborna
välvilligt fraktat skrdp och olika brännbara
saker till "kronAlägget", vid
Oretorpsvägen/Orealven, där majbrasan
branns.

I Ar var det underhallning av Meta, fran
Burträsk. Hon heter egentligen Margareta
Andreasson.

4. Elina Norberg, LAngsele 1098,6 gr.
5. Rickard Nyman, Langsele 769,5 gr.

Barnklassen vanns av Emma Wänstedt,
Langsele 272,6 gr. 2. Sara Gustafsson,
Langsele 227,8 gr. 3. Tobias Gustafsson,
Langsele 131,3 gr.

V id efterföljande prisutdelning utdelades fina
priser.

Langseles darner skötte serveringen och bade
soppa samt kaffe med smörgasar tick
strykande atgang av hungriga resendrer samt
fiskedeltagarna.

Arrangemanget gay mersmak och extra
inkomster till de bada foreningarnas kassor.

Martin Axelsson

PA ett humoristiskt sätt underhöll hon den
stora publiken i närmare en timmes tid.
Vuxenskolan var kvällens sponsor.

Efter kaffeserveringen blev det majbrasa.
Mycket folk frail olika byar, Lângselebor och
heinvändare !lade moil upp.

MAnga deltog även i den tipsrunda som
ordnats intill brasplatsen.

Efter kaffeserveringen blev det majbrasa.
Mycket folk fran olika byar, Lângselebor och
hemvändare bade mött upp.

Mango deltog även i den tipsrunda som
ordnats intill brasplatsen.

Martin Axelsson

c e(I)

eV)
, 4)41
Nol.-10.106

Välkomna alla till
LÂNGSELE lördag 17 juli Id 12 — omkr 17

Hemviindarfest och sommarfest far allmiinheten.
Olika programinslag, lekar. Tipsrunda.
Kqffeservering. Möjlighet till korv eller köttgrillning.
Underhdllning a y Jonny Ahrahamsson, Backe.

(VoTo9p
040

er

Arr. Intresseföreningen/OLIF
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Örträsk år 2000

Nu återstår endast några månader av 1900-
talet och landsbygdens, framförallt inlandets
framtid, synes ytterst osäker. Hur omvälvande
blir framtiden och kan vi påverka den?

För 30 år sedan var Orträsk egen kommun och
den ansågs rik. Det fanns stora naturtillgångar,
fin jordbruksmark, mycket skog, egen
vattenkraft och duktiga, begåvade och
arbetsamma människor. Utflyttningen hade
redan börjat, utbildning och arbete med bättre
villkor erbjöds på andra orter.

Bygden har fostrat många kreativa och
duktiga människor som finns i olika
befattningar i det svenska samhället. Många
arbetstillfällen har försvunnit. Det mesta av
skattemedel från naturtillgångarnas avkastning
har flyttats från orten till andra kommuner.
Man kan säga att en systematisk, tyst
utsugning av resurser har skett. Denna
utveckling - avveckling har vi både aktivt och
passivt medverkat i. Vi är alla barn av vår tid,
vem kan vi skylla på?

Nu står vi här, vad göra? Vi har vår natur och
ännu ser landskapet ut ungefär som tidigare
även om mycket förändrats.
Fortfarande finns det duktiga, begåvade och
arbetsamma människor i bygden, vilka vill bo
och leva här, ha arbete och service. Vi är bara
en tredjedel till antalet mot som det var
tidigare, men det finns många som värdesätter
li vskvaliteten i Örträsk och skulle vilja flytta
hit och bo här.

Vi ska inte låta oss nedslås för att vi är så

få. Det finns många exempel där ett fåtal
entusiaster genom arbete och
sammanhållning åstadkommit stora
förändringar för en bygds överlevnad.

Det är inte alltid som storleken är
avgörande.

Att få en stor industri med flera anställda
är knappast något att hoppas på. Men att
utveckla en sorts Örtrdskanda med mindre
företag, samarbete och framtidstro bör
vara en väg att gå.

Det är lätt att bli hemmablind och inte se
bygdens kvaliteter och möjligheter. Om vi
kunde hjälpas åt att utnyttja kontakter, lära
oss nya saker, se bygdens möjligheter och
arbeta mot framtiden har vi kommit en bra
bit på väg.

Ny ordförande i intresseföreningen

Nästa år har jag varit ordförande för
intresseföreningen i fem år. Då är det dags
med en ny person med nya idéer och krafter
på den posten.

I slutet av förra året fick jag utmärkelsen
Årets landsbygdskvinna. Det var mycket
oväntat och överraskande. Men, det finns
många andra som gjort mycket och som
arbetat och fortfarande arbetar på ett bra
sätt för Örträskbygden.

Jag vill passa på att tacka för alla lyck-
önskningar i samband med utmärkelsen.

41 A 1-5 t5-1

Barbro Gustafsson, ordförande

Vi behöver fler i aktiv ålder

Öregården har under våren lyst ut
tjänster. Arbetsgruppen utarbetade
annonsen här intill, vilken dels
sattes in i tidningen LAND nr 13,
dels placerades i Arbetsförmed-
lingens sökandebank på internet.
Detta har givit resultat och rekry-
tering pågår för närvarande av
vårdpersonal.

Till utflyttade personer som har
hjärtat i Örträskbygden vill vi
säga: Tveka inte utan börja
distansarbeta eller ta med er
verksamhet till Örträsk. Med
modern teknik och kommunika-
tioner är förutsättningarna goda.

Börja ett nytt liv
flytta till Örträsk i södra Lappland!

Orträsk mellan Bjurholm och Lycksele är vackert beläget vid Öreälven och har 400 innevånare. Här
finns stora möjligheter till naturuppleveLser, jakt, fiske, skidåkning, kanoting, golf och föreningsliv.
Ii har bl.a. ett I 5dal företag för turism, service och tillverkning, dagis, skola och äldreomsorg.

Till Örträsk hemtjänstområde söker vi
I vårdbiträde, natt 0,64, tillsvidareanställning. Tjänsten blir eventuellt en kombinationstjänst
dag o natt (www.amv.se ), ref nr 36.
1 vårdbiträde, dag 0,75, tillsvidareanställning, ref nr 37.

Kvalifikationer: Utbildning motsvarande gymnasieskolans omvårdnadsprogram samt körkort.
Stor vikt läggs vid intresse får äldreomsorg och personlig lämplighet.
Tillträde: Snarast

För iner inf° ring områdeschef Ulla Johansson, tel 0932-303 56, fax 0932-303 57
Välkommen med din ansökan märkt med ref nr till Lycksele kommun, Personalförvaltningen,
921 81 Lycksele senast 23 april 1999.

örträsk finns också utrymme får entreprenörer, nyföretagare och mångsysslare. Inom rädd-
ningskåren finns tjänster sons deltidsbrandman. Lokaler o bostäder finns.
Vill du veta mer ring Barbro Gustafsson, Fem Byar, 0932-330 13.

hitressejäreningen och Fem Bror j 
1,yeksele kommun A1111011Nell dell-1,151 mi~ av EG:s jordbneksfond Fem Byar

http://www.amv.se
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EveneMang I Orträskbygden sOMmarell 1999

25/6 Nattlunken fran Storsvartliden till Orträsk, Sportklubben

26/6 Midsommardans, Hembygdstlireningen
j741

26/6 Sommariniite, gudstjänst, Nyliden

27/6 FriluftsgudstjAnst, Prästbacken, Langsele .17 *

30/5, 13/6, 27/6,
4/7, 18/7, 1/8, Motionsdans pa logen vitl hembygdsgarden, Hembygdsföreningen
15/8, 22/8

4/7 Orträsk kyrka 100 Ar, jubileumsgudstjAnst

7/7, 14/7, 21/7, 28/7 Sang i sommarkväll, Kyrkoradet
IN`

10/7 VargtrAskloppet, Vargträsk Intresseförening

17/7

17/7

12/7-18/7

18/7

24/7

27/7-2/8 prel.

8/8

11/8

21/8

sommar

OrtrAsksjiin runt, Västerbottens Grand Prix, Sportklubben

Hemvändarfest och simintarfest, Langsele Intresseftirening och OLIF

Aktivitetsvecka, Fern Byar, Hembygdsföreningen och Roda Korset i
samarbete med andra föreningar och organisationer

Familjefest, Fern Byar, Hembygdsfiireningen, Intresseftireningen m 11

Distansritt, Orträsk Stallklubb

Besiik ft-An var viinort i Karelen, örtriiskbygdens Intresseförening

Invigning av ungdomsgarden, örträsk Sportklubb och Vi Unga

Nolia, deltagande dels pi scenen dels pa byagatan, Fern Byar Orträsk
deltar i II ushallningssällskapets arrangemang

Surstriimmingsfest fiir alla, Centern i Lycksele kommun

Onskesang- och musikkviillar med Gun Rehnman, datum tneddelas senare

Med reservationfiir eveniuella eindringar.

För närmare uppgitier om de olika evenemangen hall utkik efter annonser och affischer. Annonser om
'Agra av begivenheterna finns i detta nummer av Orträsk Allehanda.

Campingen Fyra Arstider

Sommarens stugvard Marianne Tobiasson
hälsar alla varmt valkomna. Marianne
kommer att finnas pa plats fran den I juni.
DA firms det ocksa möjlighet alt köpa fika
nere pa Campingen. Kiosken kommer ocksa
all vara iippen i soinmar.
VÄLKOMMEN!
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Restaurang Pärlan Appen i sommar

Vi liar oppet aven i sommar, sA unna er att
ata lunch pa Pfirlan, Oppet yard kl 11-14.
Varfor inte beställa + mat + smorgastArta +
paj • sallad • tArtor mjuka kakor mm,
när ni far gäster eller bara villta ledigt fran
matlagning. Picknickkorg, finns ocksA.

Parlan kan sum vanligt bokas for fester,
middagar och minnesstunder.
Välkommen med Din beställning kontorstid
pA telefon 0932-303 16, hälsar
Asia & Ann-Gerd

• • • • • • •. .. .


