
EFS möten
17/9 18.30 Bibelsamtal: Växtkraft, Henrik N

20/9 18.00 Surströmming, alla välkomna, korv finns

25/9 13.00 Torsdagsträff: Anita Lundkvist

4/10 18.00 Café: Kersti Karlsson

12/10 11.00 Söndagsmässa,  Mats  Holmqvist,  söndagsskola,  kollekt  till
bönhuset

11/10 18.00 Café: Bengt Block berättar om resan till Krakov

23/10 13.00 Torsdagsträff

26/10 11.00 Salt gudstjänst, utdelning av barnens bibel

1/11 11.00 Gudstjänst, Åke Hägglund, sång, servering, söndagsskola

6/11 13.00 Träffpunkt, vi träffs för enkelt samtal, medtag fika, dryck finns

16/11 11.00 Gudstjänst,  Lars  Lundström,  sång  Birgit  Lundström,  servering,
söndagsskola

22/11 14.00 Auktion,  talare  Mats  Holmqvist,  auktionist  Anders  Marklund,
servering, gåvor mottages tacksamt

7/12 14.00 Julfest, lucia m.m.

25/12 8.00 Julotta, Bengt Block, sång, alla bjuds på glögg och pepparkakor

Jag vill tacka de som skänkt grejer till loppisen och de som hälsat på. Tack vare er
har vi även i sommar samlat in drygt 22 000 som går till Aira sjukhus i Etiopien.
Fortsätter att ställa ut skylten öppet när jag är hemma. Det går även bra att ringa.

Inger

Skrotinsamling
Från den 15 september och månaden ut har bönhusföreningen en skrotinsamling
vid maskinhallen hos Lennart Lind. Lappar med mer information har delats ut i
brevlådorna.

Bönhusföreningen gm Nils-Anders

BYABLADETBYABLADET
september 2014september 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,
Elisabeth Berggren och Ewa Larsson.
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.skråmträskbygden.sewww.skråmträskbygden.se

Metartävling på Skråmträsket.
Foto: Isabell Lundberg



Newbody
IFK Bjurfors säljer Newbody för fullt fram till 21 september. Vill du köpa går det bra
att  gå in på newbody.se och titta i  katalogen som heter Vinröd 2014 och sen
kontakta Sten på 070-6118986 eller 0910-587125.

Anki

Barnkören
Barnkören kommer att  starta torsdag 25/9 kl.  18. Information kommer även att
delas ut på skolan. 

Asta 

Arbetsdag på IFK 
Höstens arbetsdag på idrottsplatsen blir lördag den 27 september klockan 10.00-
13.00. Som vanligt bjuds de som jobbar på hamburgare och läsk. Ev. kan det
även bli fika. Ju fler som kommer desto fortare blir det klart. Välkomna!

Anki

SPF Skråmträsk-Bjurfors informerar om höstens aktiviteter
• Torsdag den 2 oktober kl 18.00 börjar vi med boccia i gympan. Ta med fika.
• Våra veckoträffar börjar tisdag den 7 oktober kl 12.00 som vanligt. Medtag

fika. Två av tisdagarna under hösten kommer vi att ägna åt studiecirkeln "ta
det på en höft" och då bjuder vi in tandhygienist och fotvårdare.

• Torsdag den 16 oktober kl 12.00 blir det surströmmingsfest i bönhuset.
• Julfest med lucia den 12 december.

Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna till våra aktiviteter!
Styrelsen gm Evy

SkråmträskSkon - 25-årsjubileum 
I höst firar vi att SkråmträskSkon fyller 25 år. Lördag 11 okt kl 11-15 blir det 25-
årsjubileum i skobutiken med 10 % rabatt på allt. Vi bjuder på fika och en liten
historisk  utställning  om  skorna.  Passa  även  på  att  träffa  den  utflyttade
skråmträskaren  Erik  Parkman  som  var  med  och  startade  verksamheten.  Han
jobbar fortfarande i firman, fast numera på distans. Välkommen att fira med oss! 

Erik & Asta 

IKEA
IFK Bjurfors arrangerar en resa till IKEA i Haparanda med Lestanders Buss lördag
den 18 oktober. Anmälan görs till Sten och Ann-Christine Sjöberg på 0910-587125
eller  070-6118986  eller  till  Linda  Sjöberg  på  070-5586934.  Kostnaden  är  250
kr/person och anmälan måste göras senast den 30 september. Bussen rymmer 54
personer det måste bli minst 45 personer för att resan ska bli av. 
Om resan blir av eller inte meddelas senast den 1/10 på facebook, IFK:s hemsida
och på anslagstavlor.

Anki

Allsång
Gruppen har inte tagit nåt beslut för hösten vad gäller speldagar så det blir att
kolla anslag på bl a Handlarn om och när det blir av.

Anki

Innebandy
Herrinnebandyn kommer som vanligt att vara på onsdagar kl: 20 i gympasalen i
Skråmträsk. Startdatum är ännu inte bestämt. 

Anki

Mårdhund
Kameran som satt i skogen i Västra Skråmträsk är nu borttagen. Den har inte
lyckats filma någon mårdhund. Endast räv och grävling har synts på bild. En valp
av  mårdhund  har  dock  fångats  ca  1  mil  söder  om  Burträsk.  Det  visar  att
mårdhunden har etablerat sig och förökar sig i trakterna. Det finns anledning att
fortsätta  vara  uppmärksam  och  rapportera  till  mårdhundsprojektet  om  du  ser
någon mårdhund i Skråmträskskogarna.

Elisabeth

Älgjakt 
• I Valliden-Bjurfors jaktområde har det varit skralt på älgfronten. De sköts

en 18-taggare första dagen och på söndag en kviga och två kalvar.
Anki

• Skråmträsk Jaktvårdsklubb påbörjade älgjakten den 12 september. Den
första dagen blev ovanlig, ingen älg fälldes av de 51 jägarna. Men under
de  två  efterföljande  dagarna  blev  jaktlyckan  något  större  när  5  vuxna
älgar  och  2  kalvar  blev  skjutna.  Det  observerades  lite  mindre  älg  än
vanligt,  men till  jakten i  oktober hoppas man att  fler  älgar  kommit  in i
området.

Håkan 

Hemsändning av dagligvaror 
Skellefteå kommun erbjuder pensionärer, funktionshindrade och andra som inte
själva kan ta sig till  mataffären möjlighet  att  få hemsändning av dagligvaror  2
gånger/vecka. I Skråmträskbygden m fl byar är det SkråmträskSkon som har avtal
med kommunen för att sköta denna tjänst. Det fungerar så att varje tisdag och
fredag plockas varorna ihop hos Handlar'n  och levereras samma dag hem till
kunderna. Tjänsten är kostnadsfri och man betalar bara för varorna. Hör av dig till
oss  så  berättar  vi  gärna  mer.  Elisabeth,  Erik  &  Asta:  0910-58  90  60,
mat@skramtrask.se. 

Erik & Asta



Vad gör vi med örtagården?
Örtagården vid Skråmträsk bönhus anlades 1991 av Kvinnogruppen ”Linet” som
alltsedan dess också skött  om den.  Nu är  flera i  gruppen 70+ are och vi  har
beslutat att avsluta vårt engagemang i örtagården.
Vi hoppas att någon/några andra vill ta hand om den. Med ”nya grepp” kan den
även i framtiden få berika miljön vid bönhuset.
Intresserade kan kontakta Maj-Britt Tjärnström 073-0842377 eller 073-0293490.

Gertrud, på uppdrag av ”Linet”

Hemvändardagen
Vart femte år arrangeras det hemvändardag i Skråmträsk och i år var det dags
igen. Arrangörer var föreningarna i byn; SPF, EFS, Bönhusföreningen, Linet och
Byaföreningen. Det fanns flera aktiviteter och utställningar att besöka under dagen
samt  kvällen.  Uppskattningsvis  var  det  omkring  400  personer  som  besökte
tillställningen på dagen. Dessutom bjöd dagen på vackert väder.

Håkan

Tack!
Intäkterna från hemvändardagen gick till renoveringen av taket på bönhuset. Det
blev drygt 17 000 kr. Bönhusföreningens styrelse vill tacka alla som hjälpt till och
bidragit till insamlingen av pengar. 

Bönhusföreningen gm Rolf

Tjärdal i samband med hemvändardagen
Per Johan Wahlberg tände fredagen den 18 juli kl 19.00 sin tjärdal hemma på
gården i  Västra  Skråmträsk.  Många kom för  att  titta  både på tändningen och
under lördagen när tjäran börjat rinna.  Vädret var fint och besökare som kom till
byn i samband med hemvändardagen besökte också tjärdalen.  223 liter tjära blev
resultatet  detta år.  Det  finns fortfarande tjära  kvar  hemma hos Per Johan ifall
någon är intresserad av att köpa.

Elisabeth

Borttappat
Under hemvändardagen tappade jag mitt  halsband någonstans på skolgården.
Det är av vitt guld och det sitter pärlor av rött guld på ungefär var tredje cm på
halsbandet. Eftersom halsbandet har ett högt värde för mig så får den som hittar
det givetvis en hittelön.
Kontakta Clary på telefon 0703-589093 eller 0910-589093.

Regina

Motionslådorna
Under sommaren (maj-aug) har 1718 motionstillfällen noterats på de tre ställen
där motionslådorna varit placerade. Av dessa 1718 så var 89 tillfällen noterade av
barn  under  15  år.  Detta  är  något  färre  än  sommaren  2013  då  1818  tillfällen
noterades. Grattis till alla vinnare!

Therece Bandling

Rapport från vattengruppen 
Sommaren har som alla vet varit varm, vilket medfört höga temperaturer även i
vattnet.  Det  har  trots  de  höga  vattentemperaturerna  inte  pågått  någon  kraftig
algblomning i Skråmträsket. Orsaken till detta är något oklar i dagsläget. Det är
fortfarande  lika  höga  halter  av  näringsämnen  i  sjön,  så  förutsättningarna  är
egentligen oförändrade.  Ytterligare ett par sjöar i kommunen som brukar blomma
har inte heller gjort det denna sommar. Bygg- och miljökontoret fortsätter att titta
närmare på vad som kan vara orsaken till detta.
Vattengruppen  planerar  att  byta  filtermaterial  (polonite)  i  filterbrunnarna  under
hösten. Filtret har blivit mättat med fosfor tidigare än beräknat och för att få god
effekt  i  anläggningen  måste  filtren  bytas  ut.  Vissa  andra  mindre  förbättringar
kommer också att genomföras under hösten.

Elisabeth

En personlig betraktelse från metartävlingen
Den 8 augusti trotsade vi regnet och begav oss mot badstranden där vi skulle
anmäla  oss  till  metartävlingen  som  arrangerades  på  Skråmträsket  denna
fredagskväll.   Lagom till  startskottet  gick så upphörde regnet  och vi  deltagare
begav oss ut på sjön eller till fiskeställen på land. Vi ser på vägen ut att någon båt
redan stannat och funderar på om det är värt de extra minuter det tar att köra till
vårt vanliga fiskeställe eller inte.  Vi kör vidare samtidigt som spöna laddas med
mask för att  vi  snabbt ska komma igång när vi  kommer fram.  En helt  annan
känsla än vanligt infinner sig där i båten, det är onekligen en annan sak att fiska
när tiden är begränsad och fina priser står på spel.  Ett  rop från båten bredvid
fångar vår uppmärksamhet. Där fanns Anders Brännström med söner, Anders har
dragit upp, vad det verkar, en fin abborre. I vår båt finns mest småfisk i de vuxnas
påsar, förvisso ganska många i en av dem, men är det nog många? I dotterns
påse finns redan en ganska stor mört. Det dyker upp ytterligare en båt men vi
gräver vidare i maskburken, följer flötena med blicken och försöker hitta stimmen
ända tills timmen är slut och skottet hörs.
Tillbaka på badstranden väntar korvgrillning, kaffe/saft och fika, nog pratades det
också en del om kvällens fiskelycka eller brist på sådan över kaffekopparna. Efter
vägningen stod det klart att jag suttit i vinnarbåten, Linn Larsson vann barnklassen
tätt  följd  av Ellen Marklund och Mats Larsson vann vuxenklassen,  med några
gram, före Anders Brännström. Fina priser delades ut och på lottnumret vi fick vid
starten lottades priser ut så alla deltagare fick med sig någonting hem.
Till den här dagen hade också en rök placerats på badstranden. Den står där och
är bara att använda för er som vill pröva röka egen fisk eller annat ätbart.
Idén till  metartävlingen kommer från en av ”Prata landsbygd”-grupperna.  Stort
tack och en applåd till arrangörerna för ett mycket trevligt och bra arrangemang
som förhoppningsvis blir återkommande.

Ewa Larsson



Skolan
Skolstarten detta år började tyvärr inte lika trevligt som det brukar. En trasig pump
i  köket  har  under  sommaren  orsakat  översvämning  i  källarna  både  under
matbespisningen och i skolbyggnaden. Det har krävts en total utstädning av allt
material samt att golvmattor, skåpar mm har avlägsnats. Mögel har sanerats och
torkare/avfuktare går för fullt. Åtgärder har vidtagit så att luften från källaren inte
når klassrummen via ventilationssystemet.  Denna omfattande vattenskada har
inneburit mycket merarbete för personalen, men nu är terminen ändå igång med
vissa justeringar av lokalerna. Undervisningssalarna i källaren under matsalen är
under  hösten  obrukbara.  Musik  har  barnen  i  gympasalsbyggnaden  och  under
hösten  blir  det  endast  träslöjdsundervisning  då  syslöjdslokalen  inte  går  att
använda. Mitt på skolgården står en blå container i vilken allt förbrukningsmaterial
förvaras tills vidare.
Personalen  på  skolan  är  densamma  som  i  våras  förutom  att  Elin
Boström/Olofsson har slutat på fritids. Jan Blom kommer att  täcka upp hennes
timmar  på fritids.  På  förskolan  har  Sara  Lindkvist  kommit  tillbaka  från  ett  års
tjänstledighet och Marie  Hedlund Hillgren har slutat. I övrigt är personalen även
där densamma som tidigare. 
Den 30:e september är det dags för föräldramöte för de barn som går i skolan. 
Ingen ny information har kommit angående den planerade översynen av Burträsks
rektorsområde. Efter valet 14 september väntas detta arbetet ta ny fart. ”Rädda
skolan gruppen” kommer att bevaka frågan och återkommer med information när
det finns anledning till det.
Den  9  september  besöktes  skolan  av  teaterbussen.  Alla  skolbarnen  fick  se
dockteatern ”Pappa var är du?”. Teatern är skriven av Mårten Melin och Jonas
Andersson och var mycket uppskattad av eleverna.

Elisabeth

Bonnstahelgen
Skråmträskbygdens Byaförening har i flera år varit värdby på Bonnstahelgen, så
även i år. Det innebär att byaföreningen ska ta fram och montera marknadsbord
före  marknaden.  Under  marknaden  ska  det  säljas  hembakt  fika  och  efter
marknaden ska borden stökas bort. 
I fjol regnade det och fikaförsäljningen gick väldigt dåligt men i år sålde vi slut på
allt, detta trots att fikaförsäljarna köpte in mer bröd av knallar på marknaden.
TACK till alla 22 personer som hjälpte till med det lyckade arrangemanget!

Håkan

Nyinflyttade
• Laila Bergström (48) och Jörgen Eliasson (46) har bott på Valliden 39 i lite

över  ett  år.  Laila bodde tidigare i  Arjeplog och Jörgen i  Skelleftehamn
innan de flyttade ihop i Valliden. Laila har två vuxna barn på 27 och 29 år,
ett barnbarn och ännu ett på väg. Jörgen har en dotter på 12 år som bor
hos dem varannan vecka. Dessutom har de två finska lapphundar och
håller  på  med  uppfödning,  två  katter  och  ett  antal  höns.
Laila jobbar vid behov som arrestvakt hos polisen Piteå Älvdal och Jörgen
är elektriker på Alimak. Deras stora gemensamma intresse är motorcyklar.

Anki
• Jan  Johansson  (28)  och  Jeanthie  Gustavsson  (27)  flyttade  i  juli  från

Lycksele till  Bjurfors 101 (fd Lilltrollet). Närheten till Skellefteå och skog
och mark samt att gården var inhängad var perfekt för dom då även den
finska lapphunden Lea bor i huset och hon kan då vara lös ute på gården.
Paret  driver  ett  eget  företag  och  jobbar  i  digitalt  format  med  spel,
applikationer  och  hemsidor.  Förutom att  jobba  i  företaget  gillar  de  att
vistas i skog och mark, hundar och fixa med huset. 

Anki
• Till Skråmträsk 270  flyttar Ulf och Monica Grape den 1 oktober. Ulf (54)

arbetar  på  Tieto  och  Monica  (55)  har  sin  arbetsplats  på
Försäkringskassan. Paret har 3 barn tillsammans men dessa är utflugna.
Ulf är son till Gun och Sune Persson som tidigare ägde huset.

Regina
• Linnea  Öhman  (27)  och  Nils  Hjelte  (32)  har  köpt  Brännvattnet  19  av

Johannes Parbring.  Linnea och Nils  är  båda från Umeåtrakten där  de
också bor. De har letat hus och fastnade för huset i Brännvattnet trots att
de egentligen hade tänkt  sig ett  hus närmare Umeå.  Linnea går  sista
terminen på utbildningen till statsvetare och Nils arbetar som dataingenjör.
Deras förhoppning är att det ska lösa sig med jobb så att de kan flytta till
huset permanent i framtiden. Nils spelar kontrabas och Linnea är politiskt
intresserad,  båda  har  ett  miljöengagemang.  En  annan  som  trivts  i
Brännvattnet i sommar är parets hund Clinton, en vit Pumi som gillar att
jaga bilar. 

Ewa

Vägarbetet 
Vägarbetet  mellan  Skråmträsk  och  femvägaskälet  går  nu  in  i  sin  slutfas.  15
september börjar den efterlängtade asfalteringen av den andra och sista etappen
och den beräknas ta ca 1 ½ vecka.  Förhoppningsvis  kommer även Skellefteå
Kraft att koppla in den nya belysningen i dagarna. Däckfirmorna i stan måste ha
haft ett ordentligt uppsving av vägarbetet. De flesta på sträckan verkar ha haft 2-3
punkteringar  i  snitt  men  enligt  säkra  källor  är  det  någon  som  haft  hela  10
punkteringar. Man kan ju hoppas att de fått bra rabatt.

Anki


