
BYABLADET ges ut av Skråmträskbygdens byaförening som verkar för 
utvecklingen av byarna tillhörande Skråmträsk skolområde. 
  

Är du inte redan medlem i Skråmträskbygdens byaförening så kan du betala in 
årsavgiften på postgiro 137 65 61-5.  
Årsavgift: 50 kr/person eller 200 kr/familj 
  

Byabladets redaktion: Håkan Nordmark, Anki Södermark, Ewa Larsson, 
Regina Lindgren och Elisabeth Berggren. 
 
Nästa nummer kommer ut i juni. 
  

Bolagsstämma 
Skråmträsk Fastighetsbolag AB håller sin Bolagsstämma den 5 Maj kl. 17:00 i 
Skråmträsk bönhus. Välkomna! 

Styrelsen 

Påminnelse majstämma 
I Skråmträsk bönhus 5 maj kl. 18:00. Motioner till Britt Inger Larsson (Skråmträsk 
222) eller Per-Olof Andersson (V Skråmträsk 131) senast 2 maj. Välkomna! 

Styrelsen 

Datakurs 
I höst startar återigen en nybörjarkurs i data-användning. Denna gång för LRF-
medlemmar. 1-2 platser finns kvar. Anmälan till Britt Inger Larsson tel. 0910-
589050. 

Britt Inger 
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Skråmträsk Kvarn 
Orkesterkonsert med “Förbandet” fredag 26 april kl. 18.30. 
Detta är en härligt ung blåsorkester från Skellefteå musikskola som även i år har 
valt att förlägga sin terminsavslutning till Skråmträsk Kvarn. Konserten är ungefär 
30 minuter lång och alla är välkomna att se och lyssna. 
Sommarkaféet öppnar lördag den 15 juni. Även i år tänker vi bjuda på lite av 
varje under sommarkvällarna. 
Vi hälsar alla välkomna! 

Asta & Erik Hellgren 

Försommarfest 
Lördag den 1 juni blir det musik och mat i Skråmträsk gymnastiksal. Det 
nybildade lokala bandet Strawberry Jam står för musiken. Arrangemanget efter 
18:00 på kvällen är enbart för medlemmar i Skråmträskbygdens byaförening och 
biljetter säljs på Kvarnhallen fram till den 24 maj. Välkomna! 
Schema: 

13:00 – 14:00 Genrep: Axplock av låtar från 60-talet fram till nutid 
Entré för >15 år: 50 kr, betalas vid ingången 

18:00 – 20:00 Kall buffé från TasteBud (Sandra Lindgren) bestående av bl.a. 
kyckling, fläskfilé, laxpaj, potatissallad, såser, m.m.  
Entré: 200 kr, förköp Kvarnhallen 

20:00 – 01:00 Konsert med Strawberry Jam. 
Entré: 100 kr, förköp Kvarnhallen 

20:30 – 21:30 60- och 70-talslåtar 

22:00 – 24:00 Låtar från 80-talet fram till nutid 

Skråmträskbygdens byaförening 

SPF Skråmträsk-Bjurfors 

 Vi fortsätter tills vidare att träffas onsdagar kl 12.00 i gympasalen med 
fortsättning i bönhuset en timma senare. 

 Under sommaren träffas vi vid "Gröna Lund" eller på Café Kvarnen, tisdagar 
kl. 18.00. 

 Boccian fortsätter fredagar kl. 18.00 t o m 26 april. 

 Vårfest i Ljusvattnet den 23 maj kl. 12.00. SPF Åbyn-Burträsk inbjuder. 
Annons under SPF:s fredagsannonsering i maj berättar var du anmäler dig. 

 Sommarlunch i Finnfors byastuga den 12 juni kl. 12.00. Anmälan till Evy tel. 
58 90 43 senast den 8 juni. 

Välkomna till våra aktiviteter! 
Om du vill komma med i SPF Skråmträsk-Bjurfors så hör av dig till Gunilla 
Öhlund tel. 58 91 49 eller Britt-Inger Larsson tel. 58 90 50. 

Styrelsen gm Evy 

EFS program  

Sön 21/4 kl. 11.00 Gudstjänst. Robert Koss och barnkören Nära marken. 

Tis 30/4 kl. 18.15 Valborgsfirande. 18.15: Spårbana från skolan. 
19.00 i bönhuset: Ev. drama, sång, Henrik Näslund talar, 
servering, lotteri och fiskdamm. Brasa, vårtal och 
vårsånger utomhus. Ta med korv för grillning. 
21.45: Berättelser, sant eller falskt? 

Tor 9/5 Gökotta på flodabacken. Ta med fika. 

Lör 18/5 kl. 18.00 Meditativ musikandakt  

Tis 28/5 kl. 12.00 Tisdagsträff. OBS dag! Henrik Näslund.  

Sön. 2/6 kl. 11.00 Gudstjänst i Kyrkbäcken. Talare Filip Johansson, ta med 
fika.  

Sön 21/7 kl. 11.00 Friluftsgudstjänst i Lia. Talare Ingvar Holmkvist, sång, ta 
med fika. 

Sön 18/8 kl 11.00 Friluftsgudstjänst på bönhusgården. Talare Mikael 
Dapefrid, sång, ta med fika. 

Inger 



 

Kyrkbäckens intresseförening 
Föreningen hade årsmöte 24/3. Det planeras som vanligt för utsättning av fisk på 
försommaren och nypremiär för fisket blir helgen före midsommar. 

Elisabeth 

Pimpeltävling 
13 april var ett 60-tal personer samlade på Kyrkbäcksträsket för pimpeltävling. 
Daniel Ledin fick upp den tyngsta fisken, en röding på ett kilo. Arrangörerna, 
Kyrkbäckens intresseförening, bjöd alla deltagare på ett pris samt korv och läsk. 

Håkan 

Arbetsdag på badstranden 
Lördag den 8:e juni är det åter dags för arbetsdag på badstranden i Skråmträsk. 
Vi träffas kl 10.00 och fördelar arbetsuppgifterna. Arbetet brukar bland annat 
bestå i att klippa gräs, kratta, rensa volleybollplanen, sätta ut bryggan och sätta 
upp nät till tennis och volleyboll. Ta gärna med krattor, skottkärra mm och inte 
minst ett glatt humör. Ju fler vi blir desto trevligare blir det! 
Lennart Larsson (Västra Skråmträsk) som varit sammankallande i 
badstrandsgruppen under många år avsäger sig uppdraget från och med denna 
säsong. Det behövs därför någon som kan ta över ansvaret efter honom. Om du 
är intresserad kan du hör av dig till Lennart. Badstrandsgruppens övriga 
medlemmar är Mats Larsson, Erika Lundkvist, Josefin Avander/Stenlund, Roger 
Linder, Erik Olofsson och Johan Larsson. 

Elisabeth 

Jaktklubben 
Det var god uppslutning vid Skråmträsk jaktklubbs årsmöte den 4 mars. Styrelse: 
Greger Larsson (ordf.), Fredrik Tjärnström (v. ordf.), Joacim Ledin (sekr.), Per-
Olov Andersson (kassör), Johanna Edlund (suppl.), Lage Furberg (jaktledare). 
Karl-Erik Boström fortsätter att uppdatera informationen på viltdata och Johanna 
E blir backup. Markus Hedström blir ny jägare vid älgjakten som påbörjas den 6 
september. Ytterligar en jaktpulka för transport av älgar ska köpas in. 
Kontaktperson för viltpåkörningar blir Mikael Pante. Eventuellt blir det en rävklapp 
till hösten. Nästa möte planerat till torsdag 8 augusti 19:00 i älgslakteriet. 

Håkan 

Skråmträskbygdens byaförening 
Den 24 mars höll byaföreningen årsmöte, knappt trettio personer var där. I 
stadgarna står det att styrelsen ska bestå av 9 ledamöter och 3 suppleanter. Ett 
beslut togs på mötet att antalet styrelseledamöter ska vara mer flexibelt, 6-9 
ledamöter och 1-3 suppleanter. För en stadgeändring krävs beslut på två 
årsmöten så frågan tas upp igen 2014. 
Under föregående år har mycket tid gått åt till projektet Hållbara sociala 
servicepunkter. Byaföreningen har också deltagit i skyltsöndagen och varit 
inblandade i Bonnstáhelgen där Skråmträsk var värdby. Annat som är gjort är t ex 
att den tredje och sista Skråmträskskylten byttes ut och grillstugan sattes upp vid 
Gröna lund.   
Planer för det kommande året är bl a en försommarfest. Vi har också återigen fått 
frågan om att vara värdby i Bonnstán, så den 11 augusti är det dags igen för 
fikaförsäljning och annat.  
Det hölls också sedvanliga val av ledamöter: Håkan Nordmark (ordf.), Mikaela 
Andersson (kassör), Therece Bandling (sekr), Alf-Martin Fagertun, Adam 
Karlsson, Johan Larsson, Jonas Pante och Nils-Anders Lund (suppl.).  
Charlotta Marklund, Ewa Larsson och Anita Klint avgick ur styrelsen. 
Valberedning: Britt-Inger Larsson och Rune Marklund. 
Revisorer: Gunnar Karlsson och Eskil Burlin 
Protokollet kommer att läggas ut på hemsidan. 

Ewa 



 

Motionslådor 1 maj – 31 augusti 
Även under årets sommarmånader kommer byaföreningen att ”sätta upp” 
motionslådorna. En vid kvarn, en vid Gröna lund och en i Bjurfors vid Kenneth 
Holmgrens. Under förra sommaren gjordes 2040 noteringar i lådorna - kan det bli 
ännu fler kommande sommar? 
 

Ewa 

Byabladet i brevlådan 
Det är bara aprilnumret av Byabladet som delas ut i brevlådorna då 
inbetalningskortet för medlemsavgift följer med detta nummer. Övriga blad kan 
läsas på hemsidan eller hämtas i pappersformat på Kvarnhallen. I rutan på sista 
sidan finns uppgifter om medlems-avgiften. 

Ewa 

Bettys salong 
Till Skråmträsk bönhus kommer Elisabeth från Burträsk och klipper håret för 300 
kr. Du som är intresserad kontaktar Britt Inger Larsson som har hand om 
bokningen av frisören. Det måste vara minst tre klippningar för att hon ska 
komma.  

Britt Inger 

IFK Bjurfors 

 Årsmöte är planerat att hållas torsdagen den 25 april kl. 19:00 i klubblokalen.  

 Vi planerar även i år att ha en majbrasa vid idrottsplatsen på valborgs-
mässoafton. Den tänds ca kl. 19:30. 

 Arbetsdag är planerad att hållas i början av maj, innan fotbolls-matchandet 
drar igång. 

 Klubblokalen är uthyrd lördag den 18 maj 2013. 

 Sista helgen i april är det vårvisning hos Lindgrens Lantbruksmaskiner i 
Orrliden och då brukar IFK Bjurfors stå och grilla och sälja hamburgare m.m. 
Vi skulle behöva hjälp med detta. Det behövs 4-5 personer vardera dagen. 
Om någon kan tänka sig att hjälpa till med detta vore det bra om man hörde 
av sig till Sten Sjöberg på 070-611 89 89 eller 0910-58 71 25. Tack på 
förhand!  

Sten gm Regina 

Fotbollsskola 
Söndagen den 16 juni är dagen då bygdens 6-15 åringar drar på sig landslagets 
fotbolls(skole)tröja. IFK Bjurfors anordnar fotbollsskolan v. 25 ( 16-20 juni). 
Inbjudan delas ut i Skråmträskskolan + förskola. Håll även koll på anslagstavlor 

runt om i byarna samt www.ifkbjurfors.se. Annars kan ni ju alltid ringa Malin 
Linder (070-2377640) för att kolla läget....  
I år kommer avslutningen att ske på ondagskvällen 19 juni med intåg tillsammans 
med Artics A-lag och dess motståndare i samband med div4 match. 
Fotbollsskole-eleverna spelar uppvisningsmatch i halvtidsvilan. Passa på att 
besöka denna fotbollsfest även om ni inte har barn eller barnbarn i fotbollsskolan.  

Fotbollshälsningar från Malin gm Regina 

Olycka i Liabacken 
En olycka inträffade i Liabacken i slutet av mars. En person fick föras till sjukhus. 
Byaföreningen kommer i samråd med liftgruppen under vår och sommar att 
fundera närmare på om det finns några möjligheter att minska riskerna för olyckor 
i backen. 

Elisabeth 

http://www.ifkbjurfors.se/

