
EFS program
24/4 13.00 Träffpunkten, samtal vid fikaborden, ta med fikabröd, kaffe finns

30/4 18.15 Valborgsfirande. 18.15 spårbana från skolan. Ca 19.00 i bönhuset,
Henrik  Näslund  m.fl.  Servering,  lotteri,  fiskdamm,  brasa,
korvgrillning, dryck finns. Åsa Karlsson vårtalar. Visning av film från
bl.a. hemvändardag, liamöten m.m.

17/5 18.00 "En stilla stund med Jesus", medverkande Linda och Anna

29/5 08.00 Gökotta vid flodabacken, medtag fika.

1/6 11.00 Gudstjänst i Kyrkbäcken, Lars Jonsson och nyckelharpor.

20/7 11.00 Friluftsgudstjänst i Lia, talare Maria Lund, sång, medtag fika.

17/8 11.00 Friluftsgudstjänst på bönhusgården, talare Per-David Karlsson.
Inger 

Årsmöten
• Årsmöte Skråmträsk fastighetsbolag hålls den 4 maj kl 18.00 i bönhuset
• Årsmöte för Skråmträsk samfällighetsförening hålls den 4 maj kl 19.00

i  bönhuset.  Motioner  skickas  till  Britt  Inger  Larsson  senast  24  april.
Förutom  de  sedvanliga  årsmöteshandlingarna  kommer  resultatet  av
projektet ”Restaurering av våtmarker i Skråmträsk” att redovisas. Deltar
gör Åsa Granberg (Enetjärn Natur AB) och Elisabeth Berggren.

• Årsmöte IFK Bjurfors den 5 maj 19.00 i klubblokalen. Välkomna!
Elisabeth, Anki

Motionslådor
Motionslådor kommer att finnas i Bjurfors, vid kvarn och på gröna lund från första
maj till sista augusti. Det kommer att lottas ut vinster till de som har skrivit upp sig
på listorna. Till de vuxna finns det fyra vinster varje månad (presentkort 200 kr,
100 kr och två varuvinster) och barn (upp t.om. 15 år) har möjlighet att vinna ett
presentkort på 150 kr. Vinnarna kommer att presenteras i affären och på facebook
i Skråmträskgruppen. Vinsterna finns att hämta hos Handlarn.

Håkan

BYABLADETBYABLADET
april 2014april 2014

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.

Skråmträskbygdens byaföreningSkråmträskbygdens byaförening
www.skramtrask.nuwww.skramtrask.nu

Foto: Emil Sandqvist

Söndag  13  april  framförde  Skråmträskbygdens  egen  barnkör  "Nära  Marken"
musikalen ”Ogräs i rabatten” i Skråmträsk bönhus. 



SPF Skråmträsk-Bjurfors
• Tisdagsträffarna och boccian fortsätter t o m april månad.
• Vår studiecirkel "Ta det på en höft" är påbörjad och nästa tillfälle är den 29

april då vi får besök av sjukgymnast.
• Under sommaren träffas vi tisdagar kl 18 vid "Gröna Lund" eller på Café

Kvarnen för sång och musik. 
• Vårfest i Ljusvattnets skidstuga den 22 maj kl 12. Anmälan senast 16 maj

till Evy tel 589043.
• SPF  Åbyn-Burträsk  inbjuder  till  årets  sommarresa.  Annons  kommer  i

Norran under SPF-föreningarnas fredagsannonsering.

Gamla och nya medlemmar är välkomna till våra aktiviteter!
Styrelsen

Maskinvisning i Orrliden
Den 26-27 april kl. 10-15 är det dags för den årliga Vårvisningen på Norrmaskiner
i Orrliden. IFK Bjurfors finns på plats och säljer hamburgare och det finns även
möjlighet att dricka en kopp kaffe samt att grilla sig en korv.

Regina

Allsång 
... i Bjurfors 9 maj 19.00

Anki

Körmanifestationen
Av tusentalet sångare som deltar i
Körmanifestationen  så  kommer
tretton  stycken  från  vår  lokala
sångkör,  Strawberry  Singers,  att
vara  med.  De  har  övat  sedan  i
höstas och konserten går av stapeln lördag 10 maj 18:00 i Skellefteå Kraft Arena.
Mer information finns på kormani.skelleftea.org.

Håkan

Arbetsdag på badstranden i Skråmträsk
Lördagen  den  31  maj  kl  10.00 samlas  alla  som kan  för  årets  arbetsdag  på
badstranden i  Skråmträsk.  Ta med dig  användbara  redskap  för  krattning mm.
Glöm inte det glada humöret! Om du inte kan delta kan du komma att få ansvara
för gräsklippning någon vecka under sommaren. Badstrandsgruppen planerar att
göra en lista på ansvariga och dela ut innan gräsklippningssäsongen drar igång
på allvar. I badstrandsgruppen sitter Mats Larsson, Erika Lundkvist, Roger Linder,
Johan Larsson, Erik Olofsson och Josefin Stenlund

Elisabeth

Inför fotbollssäsongen med Arctic Cat
I år blir det tredje säsongen för samarbetet mellan Bjurfors och Ljusvattnet som
resulterade i Arctic Cat. Laget har haft fina framgångar och spelar i div 4. Laget
har  tidigare  år  har  även  haft  ett  lag  i  div  6,  men  p.g.a.  för  liten  spelartrupp
samarbetas det med Rönnskär med ett andralag så att alla får speltid.
Huvudtränare är Leif Lindahl tillsammans med Andreas Forsell. Tidigare tränaren
Olov Stenlund är lagansvarig.
Seriepremiären  spelas  13  maj  i  Ljusvattnet.  Övriga  spelplatser   är  ännu  inte
fastställda,  förutom  torsdag  19  juni  då  matchen  går  i  Bjurfors  och  avslutar
fotbollsskolan.

Anki

Fotbollsskola 2014
Årets fotbollsskola vänder sig till dig som är född 1999-2008 och går av stapeln
15-19 juni (sön-tors) 10.00-15.00.
Sista  anmälningsdag är  10 maj.  Du anmäler  dig  via  en länk på IFK Bjurfors
hemsida www.ifkbjurfors.se som heter ”anmälan till fotbollsskolan”. Om du inte har
tillgång till internet eller tycker att det verkar krångligt  kontakta Malin Linder på
0910-582005, 070-2377640  eller mail:  linder1@tele2.se. 
Välkomna önskar IFK Bjurfors!

Anki

Skråmträsk Kvarn
Lördag 14 juni öppnar kaféet i Skråmträsk Kvarn för säsongen. Som tidigare håller
vi öppet alla dagar kl 12-21, förutom midsommarafton då öppettiderna är kl 20-24.
Säsongsfinalen blir i år måndag 11 aug. 
 
Några lördagar (28/6, 5/7 och 12/7) blir det sommarteater med Teater Bartolinis
som ger musikföreställningen “En svensk pärla – om Siw Malmqvist i ord och ton”.
I  övrigt  blir  det  en  blandning av både “gamla”  och nya  evenemang.  Så snart
sommarens  program  är  färdigt  lägger  vi  in  det  på  vår  hemsida,
www.skramtrask.se/kvarn. Mera information kommer också i nästa byablad.

Erik & Asta

Sommarfest i Bjurfors
Boka in lördag 5 juli för då blir det preliminärt sommarfest i Bjurfors. Den skotske
trubaduren  Rossco  Galloway  är  bokad.  Han  gjorde  ett  mycket  uppskattat
uppträdande på kvällen efter Johan Bomans minnescup. Mer information kommer
att läggas ut på hemsidan och på facebook. Gilla gärna IFK Bjufors på facebook,
så får du färsk information.

Anki

Byabladet på IFK
Byabladet kommer fortsättningsvis att kunna hämtas på IFK. Sedan tidigare finns
det även på Kvarnhallen. 

Anki

http://kormani.skelleftea.org/


Hemvändardagen
Det finns planer på många aktiviteter under hemvändardagen, lördag den 19 juli.
Till  exempel ska man kunna besöka bagarstuga, museum och loppis.  Det ska
finnas tillgång till något att äta och dricka. Man ska kunna titta på veteranbilar och
tidningsurklipp, eller lyssna på tal, musik och berättelser. Kanske prova på skytte.
Dagen avrundas med middag och konsert med Strawberry Jam. Som ni förstår så
blir det en fullspäckad dag. Mer detaljerad information kommer senare.

Håkan

Linet
Linet planerar en Örtagårdskväll i början av augusti.
Välkomna att besöka vår örtagård, på bönhusgården, i sommar!

Evy

Skrotinsamling
Bönhusföreningen planerar att ha en skrotinsamling till hösten. Det kommer mer
information längre fram när det börjar bli dags.

Fredrik Holmström

Nyheter från förskola och skola
Förskolan 
Den  2  april  åkte  5-åringarna  till  Burträsk  bibliotek  för  att  delta  i  ett  bok-  och
berättarprojekt. Projektet ger barnen möjlighet att uppleva spännande, farliga och
roliga nya bilderböcker. Årets bok heter ”Emblas universum” och utspelar sig i
Emblas rum. Embla vill inte att lillasyster Anna ska få vara med och leka. Mamma
försöker  medla  och  det  uppstår  en  konflikt.  Vem har  rätt?  Boken  lästes  högt
samtidigt som bilderna i boken visades på storbild. Därefter fick barnen leka lekar
med koppling till boken. Förskolorna kommer under våren att fortsätta arbeta med
boken  och  projektet  avslutas  med  Sagostafetten  på  Nordanå  23  maj  dit  alla
femåringar i Skellefteå är inbjudna. 
Så till en mindre trevlig angelägenhet. Det har härjat magsjuka på förskolan under
vintern. Detta resulterade till slut i att förskolan stängdes för sanering/storstädning
den 14 mars. Nu hoppas vi alla att magsjukan ska vara över för denna gång.

Skolan
På skolan har det handlat mycket om batterier de senaste veckorna. Kanske har
ni fått besök av någon elev som önskat ta hand om era gamla hushållsbatterier?
Åk 3-5 har deltagit  i  ”Batterijakten” som är ett  projekt som arrangeras av ”Håll
Sverige  rent”.  Projektets  syfte  är  att  barnen  ska  lära  sig  mer  om återvinning,
kretslopp och hur vi kan bli bättre på att tillvarata jordens resurser. Klassen har
samlat  in  batterier  och  tejpat  polerna.  Sedan  lämnas  batterierna  in  till  Clas
Ohlsson och klassen får ett klistermärke för varje halvkilo de lämnar in. Störst vikt
per elev vinner. Att  den vinnande klassen får var sin Ipad bidrar säkert till  det
entusiastiska  insamlandet.  Alla  deltagande klasser  får  ett  diplom.  Batterijakten
avslutas 9 april. 

Elisabeth

Fettisdag i Bjurfors
Ca 70 personer kom på IFK på fettisdagen för att röra på sig och äta semlor. Isen
var pga det milda vädret inte i bästa skick men det hindrade inte en del att ändå
åka  skridskor  och  lira  lite  hockey.  Det  fanns  andra  som valde  skidor  istället.
Överlag en lyckad kväll med goda semlor, lotterier och trevlig gemenskap.

Anki

Byaföreningens årsmöte
Byaföreningen  hade  årsmöte  den  23  mars.  En  del  skrivningar  i  föreningens
stadgar  ändrades.  Antalet  personer  i  styrelsen  minskades  till  sju  ledamöter,
beloppsgränsen  för  hur  stora  utlägg  styrelsen  får  besluta  om  höjdes  till  ett
prisbasbelopp och vid en upplösning av föreningen ska  tillgångarna fördelas till
något som gagnar bygden.
Byaföreningen  hyr  garaget  vid  affären  för  att  ha  en  plats  att  förvara  diverse
material. Det föreslogs att man skulle bilda en grupp för att arrangera aktiviteterna
under året. Under hemvändardagen, 19 juli, ska föreningen arrangera en fest. Till
hösten är det tänkt att få till stånd en klädbytardag. En projektor ska installeras i
taket  i  bönhusets  lilla  sal.  Till  sommaren  ska  det  målas  på  badstranden  och
bagarstugan ska få ett  nytt  tak. Det diskuterades om gåvor till  nyinflyttade och
konstaterades att det behövs utredas vilka som ska anses nyinflyttade samt vilka
gåvor de ska erhålla. Skyltar ska sättas upp som visar besökare var det finns
platser värda en påhälsning.  Det föreslogs att  byabladet även skulle finnas för
avhämtning på IFK.
Nya  styrelsen:  Håkan  Nordmark  (ordförande),  Therece  Bandling  (sekreterare),
Helen  Rutte  (kassör),  Alf-Martin  Fagertun,  Anna  Larsson  Westin,  Anders
Hedström, Nils-Anders Lund.

Håkan

Gåvor till nyinflyttade 
Byaföreningen håller på att se över hanteringen av gåvor
till  nyinflyttade.  För  att  kunna  dela  ut  gåvor  till
nyinflyttade uppmanas du som bor i bygden att informera
byaföreningens styrelse när någon flyttar hit. Gåvorna till
nyinflyttade  är  nu  presentkort  och  byabok.  Finns  det
något företag eller någon förening i bygden som vill vara
med  och  välkomna  nyinflyttade?  Kontakta  i  så  fall
byaföreningens styrelse.

Håkan

Inbetalningskort
Du som vill vara medlem och stötta byaföreningen kan betala in medlemsavgiften
på postgiro 137 65 61-5. Årsavgiften är 50 kr/person eller 200 kr/familj. Ange vid
betalning namn och en e-postadress där vi kan nå dig.

Håkan



Nyinflyttade
I början av mars så flyttade Sanne Norgren och Jonas Stenberg in i Skråmträsk
210 tillsammans med barnen Hailey 2  1/2  år  och Jason 8 mån samt hunden
Castor.  Huset  som  de  bor  i  hyr  de  av  Stig  Lindgren.  Sanne  arbetar  som
fritidsledare på Skellefteå Kommun och Jonas arbetar på Hemat AB.

Regina

Boendegruppen
I  januari  startade flera studiecirklar för att  prata landsbygd. För att  ha kvar en
levande  landsbygd  ser  vi  det  nödvändigt  med  inflyttning,  kanske  främst  av
barnfamiljer  för  att  öka  antalet  elever  på  skråmträskskolan.  En  enkät  som
publicerades på  facebook  visade  att  det  finns  flera  i  åldern  18-35  år  som är
intresserade av att flytta till skråmträskbygden. Ett problem för de som vill flytta till
bygden är att hitta lediga hus eller tomter. För att kartlägga möjliga boenden för
inflyttare har Boendegruppen bildats.  Du som har eller känner till  ett  hus som
sällan används, eller tomtmark som skulle lämpa sig att bygga ett nytt hus på,
uppmanas att kontakta Per-Olov Andersson (589073) i Boendegruppen. Gruppen
kan  då  diskutera  med  fastighetsägarna  om  möjligheter  till  nya  boenden.
Resultaten av dessa diskussioner leder förhoppningsvis till att vi kan annonsera
om lediga hus eller tomter i vår bygd.

Boendegruppen

Landsbygden behöver lokalt kapital
Välkommen  till  ett  intressant  seminarium  som  ger  ökade  möjligheter  till  lokal
utveckling på landsbygden den 6 maj kl 18.30 på Campus Skellefteå (Arenan i
Forumhuset). Ulla Herlitz, från Hela Sverige ska leva, berättar om Mikrofonden.
Sammy Almedal  informerar  om JAK Medlemsbank.  Tomas Öhlund  pratar  om
kommunens Stödspar i JAK Medlemsbank. Du kan få mer information och anmäla
dig på www.skelleftea.se/lokaltkapitalt. Det går också att ringa och anmäla sig på
tel. 735000. Sista anmälningsdag är 2 maj. Seminariet är gratis och det bjuds på
fika.

Thor Fossland

Vägupprustning
Snart  drar  vägbygget  på  väg  805  igång  igen  efter  vinterns  uppehåll.  Det  är
sträckan mellan "femvägaskälet" och Skråmträsk som ska görs om och redan i
höstas inleddes arbetet med start från "femvägaskälet". . Bärigheten förstärks för
att klara de laster som transporteras på vägen. Trafiksäkerheten ska ökas genom
att  trästolpar byts ut och säkra sidoområdet från mindre lador och träd som står
för nära vägen. Vägavsnitt med dålig bärighet och kraftiga tjällyftningar grävs ur
och ersätts med nytt  skyddslager och ny överbyggnad. Vägdiken och lutningar
utefter  hela  vägsträckan  justeras  så  att  en  funktionell  avvattning  uppnås.  På
sträckan kommer cirka hälften av vägtrummorna att bytas, av de som byts är åtta
stycken för naturliga vattendrag. (Utdrag från trafikverket.se). Detta beräknas vara
klart hösten 2014.

Anki

Musikalen "Ogräs i rabatten"
Söndag 13 april framförde Skråmträskbygdens egen barnkör "Nära Marken" en
musikal i Skråmträsk bönhus. De 15 barnen i barnkören har övat sedan i höstas
på sånger och repliker. De har också tillverkat småkryp och fåglar att dekorera
scenen  med.  I  slutskedet  av  musikalprojektet  fick  man  förstärkning  av  några
ungdomar i sång, skådespeleri och kompgrupp. 
"Ogräs  i  rabatten"  är  en  musikal  skriven  av  Karin  Runow.  Den  handlar  om
blommor  (eller  ogräs)  i  en  trädgård.  Stränga  fru  Strängström  vill  renodla  i
trädgården och bara spara de vackra rosorna, men den gode Trädgårdsmästaren
tycker om även det så kallade ogräset; blåklocka, tulpan, maskros m m. Det hela
slutar med att han lyckas övertala Strängström om att alla får vara kvar. Man kan
ju faktiskt tycka om varandra fast man är olika...
Föreställningen  lockade  så  stor  publik  att  bönhuset  blev  fullsatt  och  de
medverkande fick ta emot välförtjänta applåder för sina strålande insatser.  Det
hela avslutades med ett stort plättkalas för både kör och publik. 
Om du vill  se  ett  smakprov från musikalen kan du gå in  på Skråmträsk EFS
hemsida www.skramtraskefs.se. Under rubriken aktuellt hittar du en liten filmsnutt.

Asta 

”Krokodil”-jägaren
Den sista dagen i februari var Rune Marklund ut och pimplade
på Skråmträsket. Han har för vana att locka till sig stora gäddor
och denna gång var det inget undantag. En gädda på 4,5 kilo
nappade.

Håkan

Kyrkbäckens Intresseförening 
Kyrkbäckens  Intresseförening  har  haft  årsmöte.  Det
planeras  som  vanligt  för  utsättning  av  fisk  på
försommaren och nypremiär för fisket blir helgen före
midsommar.

Regina

Pimpeltävling
Lördagen den 5 april gick den årliga pimpeltävlingen på
Kyrkbäcksträsket av stapeln.  Ett 100-tal personer hade
samlats  på  träsket  för  att   fiska.  Arrangörerna,
Kyrkbäckens  Intresseförening,  bjöd  alla  deltagare  på
ett pris samt korv och läsk. Tore Furberg samt Daniel
Ledin drog upp fisk med samma totalvikt vilket gjorde
att  dessa  båda  herrar  delade  på  segern  i  årets
pimpeltävling.

Regina

http://www.skelleftea.se/lokaltkapitalt

