
EFS
16/11 19.00 Café, Anderstorps kyrkokör

17/11 11.00 Gudstjänst. Lars och Birgit Lundström talar och sjunger, servering,
söndagsskola.

23/11 14.00 Auktion. Andakt Mats Holmkvist, auktionist Anders Marklund (gåvor
mottages tacksamt)

7/12 18.00 Julfest, lucia m.m.

15/12 11.00 Musikgudstjänst med jultema. Hilda Hellgren, Elsa Sundin, Emma
Lindmark, Klara Lundström, söndagsskola, lunchservering

25/12 08.00 Julotta,  Bengt  Block,  julottekören,  servering  av  glögg  och
pepparkakor

6/1 11.00 Trettondagsgudstjänst

Vi tänker även i år ha öppet under skyltsöndagen i gamla lanthandeln till förmån
för Aira sjukhus.

Inger

Information från SPF Skråmträsk-Bjurfors
Höstens aktiviteter:
• Tisdag den 12 november kl 13.30 Information från kommunen om Fixar Malte-

Fixar Märta.
• Onsdag den 27 november kl  12.00 Inbjudan till  SPF Åbyn-Burträsk julfest i

skidstugan  Ljusvattnet.  Anmälan  till  Evy  tel  589043,  eller  Ruth  tel  589118
senast den 22 november.

• Fredag den 13 december kl 12.00 SPF Skråmträsk-Bjurfors julfest med lucia.
Anmälan till Evy tel. 589043, eller Ruth tel. 589118 senast den 9 december.

Vi hälsar fler pensionärer välkomna i föreningen. Vi är en trevlig grupp som träffas
varje tisdag med gymnastik, fika, sång, läsning, berättande, information mm.
Föreningarna i området har fått förfrågan från kommunen om att ta över utkörning
av varor från Handlarn från 1 januari. Om någon är intresserad av att veta mera
om detta ta kontakt med någon av föreningarna.

Styrelsen gm Evy
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Skråmträskbygdens byaföreningSkråmträskbygdens byaförening
www.skramtrask.nuwww.skramtrask.nu

BYABLADET ges  ut  av  Skråmträskbygdens  byaförening som  verkar  för
utvecklingen  av  byarna  tillhörande Skråmträsk  skolområde.  Det  kommer  ut  i
mitten av februari, april, juni, september och november.
Byabladets redaktion: Håkan Nordmark, Anki Södermark, Regina Lindgren och
Elisabeth Berggren.
Betala in årsavgiften, 50 kr/person eller 200 kr/familj, på postgiro 137 65 61-5
för att bli medlem i byaföreningen.

Under en vecka i början av november var ett fyrtiotal svanar samlade i västra
Skråmträsk.



IFK Bjurfors
På Skoterns dag i Orrliden 26-27 oktober stod IFK Bjurfors i sedvanlig ordning för
försäljning  av  hamburgare.  250-300  hamburgare  grillades  och  såldes  under
helgen av Gunnar och Albert Karlsson.
IFK Bjurfors fick 3.567 kr från Svenska Spel genom alla som har registrerat sina
spel med spelkort och angett att man vill  stödja IFK Bjurfors. Dessa pengar är
öronmärkta  för  ungdomsverksamheten!  Har  man  inte  registrerat  sig  ännu,  så
passa på att göra det, så snart som möjligt. 

Kommande aktiviteter:
• Hockeykväll på IFK lördag den 16 nov. Fri entré, däremot kommer vi att sälja

fika och tilltugg.
• Bokcafé den 20/11 kl.19:00. 
• Zumban blir på söndagar kl. 19-20.

Regina

Prata landsbygd
Den 21 oktober informerade Studieförbundet Vuxenskolan om hur man startar en
studiecirkel för att prata om landsbygd.  Torsdag 28 november kl. 19:00 är det
dags  för  de  som  är  intresserad  av  utvecklingen  av  vår  bygd  att  samlas  i
Skråmträsk bönhus. Då ska det bildas grupper som sedan i januari kommer att
påbörja arbetet med att dokumentera hur vår bygd utvecklats fram till idag samt
hur man vill att den ska se ut i framtiden.

Håkan

Hemvändardag
2014 är det dags för en hemvändardag i Skråmträsk.  Det blir ett möte måndag
25/11  19:00 i  bönhuset  där  alla  föreningar  och  andra  intresserade  hälsas
välkomna för att diskutera hemvändardagen.

Britt-Inger

Kyrkbäcksträsket
Röding är  inplanterad och fiske är  därför  inte  tillåtet  fram tills  lördag den 21
december då det är fiskepremiär.

Regina

Rapport från Vattengruppen
Det återstående arbetet för hösten är genomfört och kalkfiltrena fungerar nu som
de ska.  Kalkfilteranläggningen kommer att ställas i ”vintervila” för att åter tas i
bruk till våren.

Elisabeth

Skyltsöndag
Välkommen till Skyltsöndag i Skråmträsk den  1 december kl. 13-17. En mysig
eftermiddag med många aktiviteter och mycket julstämning:
• HANDLAR’N: Affären håller öppet och bjuder på provsmakning av glögg mm.

Godispåsar till barnen.
• SKRÅMTRÄSK KVARN: Kaféet öppet med servering av lussebullar. Passa på

att träffa tomten och lämna din önskelista.
• FOTOGRAF EMIL SANDQVIST: Fotografering för barnen i julmiljö.
• SKRÅMTRÄSK-SKON: Butiken öppen och fylld med julklappstips.
• NORRMASKINER: Finns på plats och visar skotrar mm.
• GRÅBERGS PLANT: Försäljning av ljus, lyktor och tomtar. 
• IFK BJURFORS: Grillar hamburgare ute.
• SKRÅMTRÄSKBYGDENS BYAFÖRENING: Bjuder på glögg, pepparkakor och

julmusik.
• SKRÅMTRÄSK EFS: Loppis i “gamla affär’n” (Inger och Östen Lundström) till

förmån för Aira sjukhus i Etiopien.
• SKRÅMTRÄSK SALOON: Saloonen hos Micke och Josefin Lundgren i Västra

Skråmträsk visas upp.
• SMÅTT & GOTT: Öppet kök med kaffe och glögg hos Ingrid Laestander i Östra

Skråmträsk. 
• Dessutom minimarknad, musikunderhållning och dans runt granen.

Ta kontakt med Asta Hellgren om du vill anordna någon fler aktivitet.
Håkan

Scouterna
Det  är  många barn,14  stycken,  som är  med på  träffarna  när  scouterna  möts
varannan torsdag i  Skråmträsk. Ledare är Anna Lundström och Anna Holmström.
Anna L berättar att de har ett varierat utbud av aktiviteter för barn från årskurs 3
och  uppåt.  Den  11  oktober  var  det  hajk  på  hemlig  ort,  som denna  gång var
badstranden i Skråmträsk. Där sov scouterna i ett militärtält. För att hålla uppe
värmen i tältet ställde ett par föräldrar upp och bytte av varandra som eldvakter
under  natten.  Till  våren,  säger  Anna,  ska  scouterna  bl.a.  få  ta  märken  om
matlagning och eldning. Detta för att förbereda sig inför det stora lägret i augusti,
patrullriks i Gärdsmark.

Håkan



Handlarn 
P.g.a. ekonomiska förhållanden så slutar vi med utkörning till kunder vid årsskiftet.
Detta för att kostnaderna med detta är mycket högre än intäkterna. Vi kör fram till
årsskiftet.  Skellefteå Kommun är  informerade och flera  föreningar i  Bygden är
tillfrågade om att ta över denna service. Har du några funderingar kontakta Karin
Häggmark på Kommunen vx 735000. 
Handlarn Skråmträsk fyller nu på efter som med advent och jul i butiken. 8e och
15e november mellan kl 13-16 kommer Sören från Gråbergs Plant att finnas hos 
oss och sälja fina ljus och tomtar. Varje vecka har vi bättre priser som erbjudande,
se annons i kundvagnarna. 
1a december håller vi öppet under Skråmträsk skyltsöndag med provsmaker 
av nya spännande smaker av jul. 
Öppettider jul & nyår:
  v52: må 10-18, julafton 10-13, jul-&annandag stängt, fr 10-18, lö 11-14, sö stängt
    v1: må 10-18, nyårsafton & dagen stängt, to 10-18, fr 10-18, lö 11-14, sö stängt 
Vi hälsar alla kunder välkomna in till oss! 

Camilla, Yvonne & Anitha 

Lilla Ljusboden
Gråbergs  Plant  öppnar  "Lilla  Ljusboden"  måndag  11/11.  Öppettider  mån-fre
18:00–20:00,  lör-sön  12:00–15:00.  Övriga  tider  kontakta  oss  på  telefon  0910-
588057 eller 070-3112856. Välkommen!

Sören

Mötesvärd
Den 7/11 var byaföreningen värd för Skellefteå Byautvecklingsråds styrelsemöte i
Skråmträsk bönhus. Byaföreningen stod för lokal och fika. På mötet diskuterades
bl.a.  konferensen  Attraktionskraft  Skellefteå  som  ska  arrangeras  den  20-21
februari.  Dessutom informerade Destination Skellefteå om sina turismstrategier.
Genom att  tillhöra  organisationen  Swedish  Lapland  hoppas man locka  hit  fler
turister, inte bara norrmän under sommaren.

Håkan

Byabladet önskar alla läsare en 
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Smått och gott om hösten på Skråmträskskolan
På skolgården
Under hela hösten har kulspel varit den dominerande aktiviteten på skolgården.
Det är ett stort engagemang där det ropas ”mellankula rull”, ”träffa och få fyra”,
”fyra kulor välj” och en hel del andra ”bud”. Man kan förstå av elevernas prat att
vissa  kulor  är  ”jättevärda”  medan  andra  bara  är  ”värda”.  ”Prickigkorvare”  i
mellankulestorlek hör tydligen till  de som är jättevärda, ja kulor i olika storlekar
med  varierande  värde  har  kastats  runt  skolgården  och,  som  sagt,  det  har
engagerat och roat många. Några tappra har hållit ut med kulspelet även de lite
blötare dagarna men annars har gränsbrännboll, gurka och en ”sten,sax,påse-lek”
lockat många i perioder.

I klassrummen
Inne i klassrummen är arbetet i full gång. Där har det under hösten avhandlas vitt
skilda  ämnen  som  t  ex  rödklöverns  latinska  namn,  parallellogram  och  andra
mattebegrepp, hur vokaler kan låta olika, vårt beroende av de gröna växterna och
uppfinningar som TetraPak, Lovikkavanten och dragkedjan. Det lyssnas på musik
och sjungs sånger, det pratas engelska och arbetas med kända platser, städer
och personer i Europas länder. Detta och mycket, mycket annat fyller skoldagarna
för eleverna på Skråmträskskolan.

Teater för åk 3-5 på Nordanå
I september åkte 3-5:ans elever och lärare till Nordanå för att titta på en teater.
Det var en pantomimteater – Charlies unge – som baserats på Charlie Chaplins
film ”The Kid” från 1921. Personal och elever uppskattade föreställningen. Att en
av  skådespelerskorna  spelade  hela  åtta  roller  imponerade  liksom  hur
skådespelarna på ett  skickligt  sätt  spelade mot de projektioner och filmsnuttar
som visades på två skärmar på scenen. På scenportalen kan du i ett smakprov på
några  minuter  se  bitar  ur  teatern  och  hur  skärmarna  användes
http://scenkonstportalen.riksteatern.se/produktion/118 .

Firande av FN-dagen
FN-dagen i  oktober  firades  med en  samling där  programmet  till  största  delen
bestod  av  sång,  musik  och  dikter.  Eleverna  har  skrivit  dikter  om  fred  och
mänskliga  rättigheter,  bland  alla  dikter  lottades  några  fram  som  lästes  upp.
Musikskolans elever spelade några melodier på tvärflöjt, fiol, piano och valthorn.
En trevlig stund där musikskolans lärare Thure och Karin också var med.

Lucia och julavslutning
Lucia kommer att firas som vanligt med luciatåg 13:e december i bönhuset, med
en föreställning på morgonen och en mitt på dagen. Julavslutning för eleverna blir
fredagen 20:e december.

Ewa och Elisabeth

http://scenkonstportalen.riksteatern.se/produktion/118


SKOLA SPECIAL
Utredning av Skråmträskskolan
Under  hösten  har  skol-  och  kulturkontoret  arbetat  intensivt  med  att  utreda
förutsättningar  för  förändringar  av  strukturen  i  Burträskområdet  inför  läsåret
2014/2015. Den 19 september informerade förvaltningschefen Anders Bergström
föräldrar  till  barn  på  Skråmträskskolan  genom  ett  öppet  skolrådsmöte.
Anledningarna till  arbetet uppges vara skollagens ökade krav på kommunerna,
högre  kvalitet  i  utbildningen,  olika  samordningsvinster  och  det  ansträngda
ekonomiska läget för barn- och grundskolenämnden. Skol- och kulturkontoret har
betonat vikten av en öppen dialog med föräldrar under hela processen. Följande
presenterades som förslag att utreda vidare:
• Nollalternativet, dvs. Skråmträskskolan blir kvar i sin nuvarande utformning åk

F-5.
• Åk F-3 skola i Skråmträsk
• Åk F-6 skola, dvs. att 6:orna flyttar tillbaka till Skråmträskskolan
• Åk F-9 skola, dvs. Skråmträskskolan läggs ner.

I  samtliga  utredningsalternativ  kommer förskolan i  Skråmträsk att  bli  kvar.  Det
finns  inga  planer  på  att  lägga  ned  förskolorna  i  varken  Bygdsiljum  eller
Skråmträsk.  I  alternativen  Åk  F-3  skola  eller  att  Skråmträskskolan  läggs  ner
räknar  man  med  att  elever/föräldrar  då  kommer  att  välja  mellan  flera  skolor.
Boliden, Burträsk, Gummark och Kaplan nämns som möjliga alternativ. Att  inte
Medleskolan tas upp som alternativ beror på att även den skolan utreds utifrån
vilken form den kommer att  finnas kvar.  På mötet  uppmanades föräldrarna att
bilda en arbetsgrupp som kunde sammanställa synpunkter om de olika förslagen
och skicka in till skol- och kulturkontoret. Dessa synpunkter skulle vara klara efter
ca  4  veckor  eftersom  det  var  önskvärt  med  en  ”snabb  process”.  Barn-  och
grundskolenämnden har ett sparkrav på 100 miljoner kr de kommande tre åren.
Beslut i kommunfullmäktige om skolorna i Skråmträsk och Bygdsiljum planerades
till februari 2014.

”Räddaskolangruppen”
Samma kväll som informationsmötet hölls den 19 september återupptogs arbetet i
den sedan tidigare befintliga ”Räddaskolangruppen”. Flera nya medlemmar anslöt
och  gruppen har  sedan dess  träffats  varje  måndagskväll.  Gruppen (och  även
andra)  har  varit  mycket  aktiva  och  skickat  frågor  till  de  olika  berörda
förvaltningarna  på  kommunen  samt  till  politikerna.  Frågorna  har  rört  allt  från
ekonomi,  fastigheter,  skolskjutsar,  skolmat,  städ  och  vaktmästeri,  längden  på
elevernas arbetsdagar, för och nackdelar med byaskolor, utvärdering av åk 6-9
skola i Burträsk, bildande av intraprenad eller friskola mm. Vissa frågor har vi fått
svar  på  andra  inte.  På  grund  av  den  stora  mängden  frågor  som  kom  in  till
kommunens  kundtjänst  från  Skråmträsk  ordnades  ytterligare  ett  möte  med
berörda tjänstemän från kommunen. Denna gång i Skråmträsk bönhus. Under det
mötet fick vi tillfälle att fördjupa våra frågeställningar och ställa ytterligare frågor.  

SKOLA SPECIAL, fortsättning
Räddaskolangruppen kommer att  sammanställa  alla synpunkter  i  ett  dokument
som sedan ska skickas till  skol- och kulturkontoret.  För gruppen är det förstås
självklart att skolan i Skråmträsk måste vara kvar, antingen i sin nuvarande form
som åk F-5 eller som åk F-6 skola. En första översyn visar att Skråmträskskolan
har utrymmen som skulle göra det möjligt att flytta tillbaka 6:orna till skolan. 
Alla byabladets läsare är förstås välkomna att  lämna sina synpunkter i  frågan,
både  direkt  till  kommunen  och/eller  till  ”Räddaskolangruppen”.
Skråmträskbygdens  byaförening  kommer  också  att  lämna  sin  syn  på
Skråmträskskolans värde för landsbygdsutvecklingen i vårt område.
Medlemmar i Räddaskolangruppen är: Josefin Lundgren, Helena Lindgren, Micke
Lundgren,  Elisabeth  Berggren,  Jörgen  Jonsson,  Kerstin  Stenberg,  Ingela
Sahlström, Therese Strandgren och Asta Hellgren.

Nuläget
Under barn- och grundskolenämndens sammanträde i oktober fattade politikerna
plötsligt och lite oväntat ett beslut om att skjuta upp utredningsarbetet av skolorna
i  Burträskområdet.  Det  innebär  att  man  kommer  att  fatta  beslut  i
kommunfullmäktige  angående  skolorna  i  Skråmträsk  och  Bygdsiljum  i  februari
2015.  Vi  har  alltså  fått  en  tidsfrist  på ett  år,  till  efter  valet  i  september  2014.
Utredningsarbetet på skol- och kulturkontoret kommer säkerligen att fortsätta även
under innevarande läsår  om än i  en långsammare takt.  Utredningsalternativen
kvarstår som tidigare och Räddaskolangruppen kommer att fortsätta att bevaka
frågan.  Om  det  blir  nödvändigt,  dvs.  om  utredningen  börjar  peka  mot  en
nedläggning  (alternativt  F-3  skola)  av  Skråmträskskolan,  kommer
Räddaskolangruppen   kalla  till  ett  stormöte  för  alla  bygdens  intresserade  för
vidare diskussioner.
Här hittar du mer information:
Räddaskolangruppen har en aktiv facebookgrupp där alla är välkomna att delta i
diskussionerna.
Skol-  och kulturkontoret  har  på kommunens hemsida skapat  en plats  som de
kallar  ”Pågående  förändringsarbete”  (välj  Burträskområdet).  Här  finns  både
bildspel,  nulägesbeskrivningar  och  sammanställningar  och  svar  på  en  del  av
frågorna som skickats in.

Elisabeth


