
 

BYABLADET ges ut av Skråmträskbygdens byaförening som verkar för ut-
vecklingen av byarna som ingår i Skråmträsk skolområde. 
 

Är du inte redan medlem i Skråmträskbygdens byaförening så ta kontakt 
med ordförande, Håkan Nordmark, eller erlägg 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, Elisabeth Berggren 
och Emil Sandqvist. 

Nästa nummer:  
november 2015 

Motionslådor 
Under sommaren har vi haft tre motionslådor som varit igång under fyra månader, maj – 
augusti. Detta år har vi noterat totalt 1411 motionstillfällen, detta är en minskning mot år 
2014 då vi hade totalt 1718 motionstillfällen. Av dessa 1411 motionstillfällen var 124 
tillfällen noterade av barn under 15 år.  
Totalt har 20 stycken vunnit priser, vinnarna dras via en slumpgenerator på internet. 
Grattis till alla vinnare. 
                                                                                                                 Therece Bandling 
Swish och kortläsare 
Nu har byaföreningen skaffat Swish som betalningsmetod.  Detta betyder att 
det nu går att betala in medlemsavgiften via telefonen med hjälp av appen 
Swish. Så är du inte redan medlem i Skråmträskbygdens byaförening får du 
gärna betala in årsavgiften (50kr/person eller 200kr/familj) till Swishnummer: 
1231492479 
Byaföreningen har ytterligare en möjlighet att ta emot kontantlösa  
betalningar då det numera finns en kortläsare.                                                                                                             
                  Emil 

Skråmträsk 286 (Fd Bygdegården) 

Det är Isak Grönlund (21) boende i Luleå som har köpt den gamla bygdegår-
den. Isak är uppvuxen i Skellefteå och jobbar för tillfället som Räddningssoldat 
på F21 i Luleå. Planen med bygdegården är att renovera upp den för att så små-
ningom flytta in. De närmsta åren kommer han att använda gården som ett som-
marställe. 

Emil 
Djupliden 18  

Johan Signarsson, 29, flyttade i slutet på augusti in på Djupliden 18 tillsam-
mans med sina barn Melvin, 6 och Meja, 4 som bor hos honom på halvtid. 
Johan är ursprungligen från Norsjö, men bodde senast i Klutmark. Han jobbar 
som lastbilschaufför åt Guldstadens frakt. Det stora intresset är jakt, just nu 
jagar han i Bastuträsk men hoppas få börja jaga här i trakterna framöver. Han 
känner sig välkommen i byn och tycker det är trevligt att alla verka vara så 
engagerade i bygden.  

Anki 
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Älgjakten i bygden 
Älgjakten är igång i bygden, i tre dagar har jägarna funnits ute i skogarna. 
I skrivande stund, efter två dagars jakt, har Skråmträsk fällt en vuxen älg 
och tre kalvar. I Bjurfors/Valliden har 3 vuxna älgar fällts. I oktober fortsät-
ter jakten. I Skråmträsk jagar man 10-12 oktober och i Bjurfors/Valliden 
10-11 oktober.                                                                                                     Ewa 

 

BYABLADET 
september 2015 

Skråmträskbygdens byaförening 

www.skråmträskbygden.se 

I augusti invigdes macken i Skråmträsk av kommunalrådet Lorents 
Burman. Istället för att klippa band tankades museets gamla ambulans. 

 Foto: Ewa Larsson 



 

EFS aktiviteter      

Macken 
Nu har vi äntligen fått tankstationen i Skråmträsk på plats och allt 
verkar fungera. Det sitter till och med skyltar på containern som talar 
om att man kan köpa bensin och diesel där. Invigningen var välbe-
sökt och kändes som en trivsam byaträff mitt på lördagen. Med strå-
lande sol, kommunalrådet Lorents Burman som invigare och Norran 
på plats så kan det ju knappast gå fel! 
Vi har inga siffror på försäljningen ännu, men tankstationen lär vara välbesökt redan. 
Det som återstår är att förbättra skyltningen och kanske belysningen. Vi har förslag 
från trafikverket och en skylttillverkare som ska göra det omöjligt att missa lanthan-
del och tankningsmöjligheter, oavsett från vilket håll man kommer. Om finansiering-
en kan ordnas så kommer den skyltningen på plats. I framtiden kan det bli aktuellt 
med ytterligare förbättringar. Garaget behöver definitivt målas, tryckluft är bra att ha, 
asfaltering vore önskvärt och området kan säkert snyggas till på olika sätt. 

Per-Olov A 
 

13/9 11.00 Gudstjänst. Mats Lindberg, sång Johanna Vikdahl 

13/9 18.00 Bibelundervisning. Bengt Block 

19/9 18.00 Surströmming. 40 kr vuxna, barn gratis, korv finns 

23/9 13.00 Start av träffpunkten. Vi brygger kaffe, ta med fikabröd. Vi bestämmer 
då när nästa träff blir. 

2/10 19.00 Mikaelimöte i Långviken. Nils Hedlund 

3/10 19.00 Mikaelimöte i Skråmträsk. Staffan Lindström, sång Femina vox 

4/10 11.00 Mikaelimöte i Stortjärn. Pär- David Karlsson 

11/10 11.00 Mässa. Pär-David Karlsson, kollekt till bönhuset 

14/10 13.00 Onsdagsträff. Mats Holmqvist 

25/10 11.00 Salt gudstjänst. Utdelning av barnens bibel m.m. 

31/10 11.00 Gudstjänst. Birgitta Kågström, sång Nina Almström 

14/11 18.00 Café. Glaskonstnär Anna-Karin Dahlberg, "tankar i glas och ton" 

15/11 11.00 Gudstjänst. Arne Andersson, sång Mari-Louise Andersson 

18/11 13.00 Onsdagsträff. Anita Lundqvist 

21/11 14.00 Auktion. Andakt Mats Holmqvist, auktionist Anders Marklund, gåvor 
mottages tacksamt 

6/12 14.00 Julfest. Musik Johan Jonsson och Ellinor Båverman, lucia, m.m. 

25/12 Julotta. Bengt Block, vi bjuder på glögg och pepparkakor 

Inger L 

 

Skola och förskola 
Den 20 augusti var det dags för skolstart igen. 36 elever går på skolan detta 
år. 21 elever i åk 3-5 och 15 elever i åk F-2. Brigitta Ulfhielm är lärare för de 
mindre barnen och Åsa Karlsson, Ewa Larsson, Malin Lindmark, Jan Blom 
är lärare/personal i 3-5:an. På fritids arbetar Jan Blom och Anna Holmström 
(som även är slöjdlärare). 

Nu är renoveringen efter fjolårets vattenskada avslutad. Allt material och 
grejor är nu inflyttade i skolbygganden igen och salen under matsalen nytt-
jas återigen för slöjd och musikundervisning. 

Skolans deltagande i ”Tepåseförsöket 2015” innebär att eleverna har börjat 
terminen bland annat med att gräva upp de tepåsar de för några månader 
sedan grävde ner i marken kring skolan.  I försöket hjälper eleverna fors-
kare att undersöka jordens förmåga att bryta ned växtmaterial. Forskare på 
Umeå universitet kommer att analysera materialet utifrån hur klimatföränd-
ringarna påverkar nedbrytningen. 

På förskolan är det 26 barn inskrivna inför hösten. Personalgruppen består 
av Anna Lundström, Ingrid Johansson, Helena Lundkvist, Linda Lindh, Sara 
Lindkvist (delvis i förskoleklass), Joar Larsson (vikarie). 

En inglasad altan håller på att byggas på förskolans norra gavel. Altanen är 
tänkt att användas som sovutrymme för de minsta barnen och när barnen 
inte sover står barnvagnarna kvar där. Det innebär att de rum inne i försko-
lan som under fjolåret använts som sovsal/barnvagnsförråd nu kan nyttjas 
av barnen för lek och undervisning igen. 

    Elisabeth 

Älgslakteriet i Bjurfors 
Bygget med älgslakteriet i Bjurfors, snett mittemot gamla bönhuset fortskri-
der. Tanken är att det ska vara klart utvändigt innan vintern och förhopp-
ningsvis stå klart under nästa år. Under sommaren har det "stora lyftet" ge-
nomförts, nämligen att med kranbil lyfta in den stora kylanläggningen. Det 
är Bjurfors-Valliden jvo som tillsammans med Djupliden som står för byg-
gandet. 
 

Anki 
 
Gubbinnebandy 
Gubbinnebandyn startar första onsdagen i oktober 
(7/10) till och med sista onsdagen i april 2016 (27/4) 
mellan 20.00-21.00. Alla är välkomna hälsar Roger 
Linder.   



 

Newbody 
IFK Bjurfors kommer att sälja Newbody under perioden 14 september till 11 okto-
ber. Vill du beställa eller kan tänka dig att ta en katalog på jobbet får du gärna höra 
av sig till mig på 0910-587041 eller 076-818 70 41 så fort som möjligt.  
 
Arbetsdag 
3 oktober klockan 10.00-13.00. Vi bjuder på hamburgare och kaffe.  
 
IKEA 
IFK Bjurfors anordnar en IKEA-resa 10 oktober med Lestanders buss. Avresa från 
Bjurfors 6.30 och hemkomst ca 19.30. Ett stopp för av och påstigning på Skeria. 
Pris 275 kr. Minst 45 personer behövs för att resan ska bli av.   
Anmälan senast 25 september till Ann-Christin/Sten Sjöberg på 0910-587125 eller 
070-611 89 86 eller till Linda Sjöberg på 070-558 69 34. Besked om resan blir av 
meddelas senast 30 september på facebook, hemsidan och anslagstavlor. 
 
Allsång 
Allsång i Bjurfors onsdag 14 oktober klockan 19.00. Välkomna! 
 
Höstfest 
Boka lördag 14 november för då kommer IFK Bjurfors att anordna en höstfest i 
gympahallen i Skråmträsk. Coverbandet Kapten Crew kommer att spela under kväl-
len. Mer information kommer på hemsidan och på facebook. 
 
Hockeykväll 
Hockeykväll  i Bjurfors  27 november klockan 19.00. Matchen Brynäs-SAIK visas 
på storbild. Fika och varmkorv finns att köpa under kvällen. 

Anki 

Historisk tillbakablick - dansbanan vid Gröna lund 
Dansbanan vid Gröna lund togs 
i bruk pingsten 1925. Spelman-
nen för kvällen var från Burträsk 
och invigde dansbanan med 
tonerna från ett femradigt drag-
spel. 
En nymodighet infördes 1928 
då man började ta inträde. Det 
kostade då 1 krona/man. Före 
det fick arrangörerna gå runt 
med hatt och försöka få ihop 
några kronor till spelmannen. 
Dansbanan var en mötesplats 
inte bara för ungdomar från 
bygden, det kom också folk cyklandes ända från Skellefteå.  
För de som ville ta en paus från dansen fanns möjlighet att betala en slant för att 
skjuta prick med luftgevär. Även lotterier och olika tävlingar var vanliga - tävla kunde 
man till exempel göra i dans och vissling. 
Runt 1951 arrangerades den sista officiella dansen på dansbanan.  
 

Källor: ”Skråmträsk i ord och bild” och intervju med Marit och  
Vilmar Brännström i Folkbladet, 14 juli 2012. 

  Ewa 

 

 

Sommarens triathlon och fisketävling 
Den andra augusti samlades 26 personer för att tävla i Skråmträsks första triathlon. I 
tävlingen deltog både vuxna och barn som kämpade på mycket bra i regnet. Täv-
lingen startade på badstranden med cykling (ca 5km), sedan parkerades cyklarna 
på skolan för att sedan löpa en slinga (ca 4km) tillbaka till badstranden där deltagar-
na fick springa ut i vattnet och avslutade med att simma runt flotten. På badstranden 
stod vänner och familj för att heja fram de tappra triathleterna.  
Segrare i Damklass: Nina Larsson Åström, Herrklass: Andreas Berggren, Barnklass: 
Viktor Marklund. 
På kvällen kom ett femtiotal personer tillbaka till badstranden för att delta i årets 
metartävling. Några tog båten för att försöka fiska upp sjöns storgädda, några fis-
kade från bryggan medan några höll sig på torra land med en värmande kaffekopp i 
handen. Det blev en trevlig kväll med prisutdelning, fika,  grillning/rökning av korv, 
lotteriförsäljning och en härlig gemenskap. 
Tore Furberg vann vuxenklassen före Alf Tjärnström och Carina Lundström. 
Barnklassen vanns av Felicia Larsson. David Holmström knep andraplatsen före 
Ellen Marklund. 
 
Vi i metarteamet vill passa på att tacka alla som kom och hejade på i tävlingarna, de 
som deltagit och framför allt sponsorerna som ordnat riktigt fina priser! Stort tack!  

 
Metarteamet 

Öppen förskola 
Den 2 September börjar Öppna Förskolan. Vi träffas 
på onsdagar kl. 10.30-12.00 i Skråmträsk bönhus. 
Vid frågor ring Lisa Öhlund på tel. 073-0627987.  
Välkomna! 



 

Scouterna 
Vi var på scoutläger i Björnkälen, utanför Botsmark i sommar och 
hade 4 trevliga dagar tillsammans med 6 entusiastiska scouter. Up-
pehållsväder och även sol alla dagar fick vi också! Dessutom vill vi 
passa på att tacka alla föräldrar som var med och hjälpte till med 
uppbyggnad och rivning av lägerplatsen! TACK allihopa! 
 
Scouterna börjar vecka 39 på torsdag 24/9 kl. 18.30 - 20.00.  
Vi träffas varannan vecka (udda veckor) på torsdagarna. Alla barn från årskurs 3 
och uppåt är välkomna! Även de som börjat 6:an (och äldre) i Björnåker är väl-
komna! Vi har planerat aktiviteter utifrån de äldre barnen också (6:an och uppåt) 
som kommer att ingå i en egen, mer "självgående" patrull "vid sidan av" de yngre 
patrullerna.  
Det går också bra att börja i scouterna efter fotbollssäsongen om man inte kan vara 
med från starten. Ifall någon vill börja senare på terminen så är det bra att de hör av 
sig till oss ledare så vi kan räkna in dem i en patrull och "ladda upp" för dem. Anna 
Holmström tel. 0910-53055, Anna Lundström tel. 0910-589143. 

Anna Holmström 

Barnkör 
Barnkören träffas i bönhuset fyra torsdagar under 
hösten, 17 september och 1, 15 och 22 oktober. Ål-
der: Förskoleklass och uppåt. Linda Lindh är ledare, 
tfn 073-8009065 

Räddaskolan-gruppen 
Räddaskolan-gruppen  har under vår/sommar uppmärksammat situationen på 
Skråmträsk förskola. Det är idag 7 barn som köar för att få plats på förskolan. De 
har blivit nekade på grund av lokalbrist och hänvisas till andra förskolor, tex i Bur-
träsk, Gummark eller Myckle. Räddaskolan-gruppen träffade rektor, områdeschef 
och grundskolechef i början av sommaren och diskuterade vilka åtgärder som krävs 
för att de köande barnen skulle kunna få plats på förskolan. Flera frågor diskutera-
des, bland annat bättre nyttjande av befintliga lokaler t ex gympan,  mer schema-
lagd utevistelse, tillfälliga lokaler i form av moduler och till sist kom även frågan upp 
om utifall byborna själva bygger/ordnar en lokal, kan det accepteras av skolledning-
en?  

Räddaskolan-gruppen har skickat ett antal frågor till 
rektor och byaföreningen har författat ett brev som är 
skickat till politikerna i Barn-och grundskolenämnden. 
Brevet är också överlämnat till kommunalrådet Lorents 
Burman som också diskuterade förskolefrågan med 
representanter från byaföreningen i samband med 
invigningen av bensinstationen. 

Situationen på Skråmträsk förskola är även uppmärksammad av våra kollegor på 
Norran, men frågan är fortfarande inte löst. Räddaskolan-gruppen arbetar vidare 
och känner du att du vill bidra med ditt engagemang är du välkommen att ta kontakt 
med någon i gruppen. Frågan om förskolan är en mycket viktig fråga som i förläng-
ningen kan påverka både skolan och inflyttningen till Skråmträskbygden. 

    Elisabeth 

 

Skråmträsk foder 
Sedan juli månad finns det ett nytt företag på Östra Skråmträsk. Här 
kan ni köpa foder av kända märken till bra priser. Det finns foder till 
sällskapsdjur, höns och fjäderfä i butiken. Foder till häst och lantbruks-
djur tas hem på beställning. 
Öppettiderna är måndag-torsdag kl.17-19 och lördag kl.10-12. 
Det går bra att betala med kort. Varmt välkomna och trevligt att så 
många redan har hittat hit! 
                                                                                           Charlotta Marklund 

Mårdhund i Skråmträsk/Burträsk 
En mårdhund förseddes med GPS under fjolåret. De har bland annat rört sig i trak-
terna av Burliden. Kontakten med GPS-sändaren har periodvis varit dålig, men ingen 
föryngring har konstaterats. 

    Elisabeth 

Bagarstugan  
För alla er som är sugna på att baka i bagarstugan så vill bagarstugegruppen på-
minna om att stugan bokas i almanackan som finns hos Handlar´n. Här finns även 
nyckeln. Det kostar 50 kr/dag och affären tar även emot betalningen. 

     Elisabeth 

SPF Seniorerna Skråmträsk-
bygden - höstens aktiviteter 
 
1 okt kl.18.00 börjar boccia i skolans 
gymnastiksal. Ta med eget fika. 
 

6 okt kl 12.00 startar tisdagsträffarna 
med gympa, läsecirkel, 
allsång mm. Ta med eget 
fika 
 

8 okt kl 12.00 Surström-
mingsfest i bönhuset. Underhållning, 
lotteri. Anmälan till Evy på tel 589043 
senast den 2 okt 
 

5 nov kl 13.00 i Järvtjärns skola. In-
formation av Doro-Resor om en kombi-
nationsresa (buss/båt) till Riga, Pärnu 
och Tallin, våren 2016. 
 

Gamla och nya medlemmar är väl-
komna till våra aktiviteter! 

 
 

Styrelsen gm Evy 

Skråmträsk SPF Seniorers resa  
28 juli 2015 

Från Stures garage resan av kom att gå 
När Lestanders buss vi kliver på 
Växlande molnighet med oss är 
När vi mot Åmliden bär 
Första stoppet blev på okänd mark 
Det blev Åmlidens vindkrafts park 
Sedan av mot Källan det bär 
För att äta lunchbuffé där 
Vi tyckte det var på tiden 
Att vi kom oss till Raggsjöliden 
Som är en vacker vy 
Och är Torgny Lindgrens uppväxts by 
Det berättades om Torgny och livet hans 
Som nog inte alltid var en dans 
Nu blev det kaffe och Raggsjömacka 
För oss är det dags att både bocka och   
   tacka 
Resan har varit lärorik och bra 
Många minnen kvar man kommer att ha 
Resan går mot sitt slut 
Ur bussen vi nu kommer att gå ut 

Erik Holmgren 

Skrotinsamling 
I höst kommer det inte att bli någon skrotinsamling då skrotpriserna är alldeles för 
låga. Förhoppningen är att kunna hålla en insamling nästa år, så spara gärna ert 
metallskrot till nästa sväng. 

Emil 


