
 

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 
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Handlarn 
Under november kommer förhoppningsvis de nya frys- och kyldiskarna som 
vi beställt. När dessa ska installeras kommer det att bli lite rörigt under 
några dagar, men vi håller öppet som vanligt hela tiden. Vi hoppas att ni har 
överseende med röran. Fråga gärna personalen om hjälp om det är något ni 
söker. När allt är klart får vi mera plats för frys- & kylvaror och vi tror att det 
kommer att bli riktigt bra. 
  

Asta & Erik 
Tankstationen 
I september tankades det 50 kubik bränsle och det säljs över för-
väntan. Ryktet säger att försäljningen ökade till hela 70 kubik i  
oktober.  
Tankstationen uppskattas av många och den bra placeringen gör 
att även Handlarn har fått nya besökare. 

Emil 
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Skråmträskbygdens byaförening 

www.skråmträskbygden.se 

Det här är några av de många gamla bilder som finns på Facebook i gruppen 
Skråmträskbygden - minnen i ord och bild. Jonssons verkstad, Kvarnen (från 
boken Västerbottens Bygd och Folk, 1952), Bjurfors bönhus och en bild från 
skolans slöjdsal, troligen runt 1957-58. 



 

EFS aktiviteter      

Inger Lundström 

14/11 kl 18.00 Café. Glaskonstnär Anna-Karin Dahlqvist  
"Tankar i glas och ton" 

15/11 kl11.00 Gudstjänst. Arne Andersson, sång Mari-Louise Andersson 

18/11 kl 13.00 Onsdagsträff. Anita Lundqvist " kvinna och präst i Etiopien" 

21/11 kl 14.00 Auktion. Auktionist Anders Marklund, andakt Mats Hol-
mqvist. Gåvor mottages tacksamt. 

29/11 kl 13.00 Skyltsöndagsloppis i gamla affären. All behållning går till 
Aira sjukhus i Etiopien. 

6/12 kl 14.00 Julfest. Andakt Mats Holmqvist, lucia,  
musik Johan Jonsson och Ellinor Båverman, m.m. 

25/12 kl 8,00 Julotta. Bengt Block, sång Albert Karlsson.  
Vi bjuder på glögg och pepparkakor. 

6/1 kl 11,00 Trettondagsgudstjänst. Mats Holmqvist, Lars Långström 

17/1 kl 11,00 Gudstjänst. Talare från kyrkan 

23/1 kl 18,00 Café. Minns du sången, Birgit och Lars Lundström 

31/1 kl 11,00 Vi läser en predikan av Sigvard Andersson, sång Teresa 
Lundmark 

14/ 2 kl 11,00 Bönhusföreningens årsmöte. Talare Bertil Holmgren. 

17/2 kl 13,00 Onsdagsträff. Sång o musik Gunnel, Gunnar, Karl-Olov 
och Kjell 

21/2 kl 11,00 Årsmöte EFS Mats Holmqvist 

28/2 kl 11.00 Gudstjänst. Yngve Stenlund, sång 

6/3 kl 11.00 Skotergudstjänst i Lia 

Bagarstugan stängs tills vidare 
 

Det blev 17 åtgärdspunkter vid brandskydds-
kontrollen, varav en del allvarliga problem. På 
grund av faran för brand så bestämde byaföre-
ningen att stänga bagarstugan tills dessa bris-
ter är åtgärdade. 

Håkan 
 

 

� � � � Skråmträskbygdens byaförening (vid Handlarn) 
    - Bjuder på pepparkakor, glögg & julmusik. 
    - Premiär för försäljning av mössor med Skråmträskbygden-tryck. 
    - T-shirt, logoband, tygkasse och byabok säljs också.  
� � � � IFK Bjurfors (vid Handlarn) 
    - Grillar hamburgare på kolgrill.  
� � � � Handlarn 
    - Järvtjärns utegrisar bjuder på provsmakning av sina produkter. 
    - Tomten delar ut överraskningar till barnen. Lämna din önskelista. 
    - Gissningstävling för alla åldrar. 
� � � � Norrmaskiner (vid Handlarn) 
    - Tar gärna en pratstund med dig och visar sina maskiner.  
� � � � Josefin & Robin (vid Handlarn) 
    - Visar upp den ovanliga fårrasen Oxford Down. Passa på att klappa.  
� � � � Skråmträsk EFS (hos Inger & Östen Lundström)  
    - Loppis i ”gamla affärn” till förmån för Aira sjukhus i Etiopien. 
� � � � SkråmträskSkon 
    - Kika in i butiken och se vårt utbud av skor, tofflor, sockar mm som  
      passar på önskelistan. 
    - Vi bjuder på julgodis. 
� � � � Skråmträsk Kvarn 
    - Servering av julfika i kaféet. 
    - Musikunderhållning kl 14-14.30. 
� � � � Johan & Emma (vid Skråmträsk Kvarn) 
    - Säljer egenproducerad kallpressad Rybsolja från Djupgroven.  
� � � � Gråbergs plant (vid Skråmträsk Kvarn) 
    - Lyktor, ljus, tomtar mm till försäljning. 
� � � � Smått & gott - Ingrid Laestander (Skråmträsk 361) 
    - Öppet kök med kaffe och glögg hemma i Östra Skråmträsk  
� � � � Skråmträsk Foder (Skråmträsk 365)  
    - Butiken har öppet i Östra Skråmträsk.  
    - Vi bjuder på julgodis. 
    - Anderssons/Lundqvists finns på plats och säljer julkärvar. 
� � � � Skråmträsk Saloon (hos Micke och Josefin Lundgren, V. Skråmträsk 122) 
    - Öppet hus i saloonen  

Kl 13-14  Ponnyridning & hästkörning med stor häst. Hos 
Jerker Bjurman, Sandgärdan, V Skråmträsk 40. 
 
Kl 14-14.30 Julmusik med kören A'Cord. Skråmträsk Kvarn, 
fri entré. 
 
Kl 15-15.15  Dans runt byagranen                              VÄLKOMNA! 



 

IFK Bjurfors 
Hockeykväll  
Fredag 27/11 kl: 18.30 anordnas det en hockeykväll på IFK. 
Brynäs-Skellefteå kommer att visas på storbild. Varma smörgåsar 
och fika kommer säljas till ett överkomligt pris. Det man vill dricka 
får man däremot ta med själv. 
 
Grötfest 
Fredag den 11/12 kl 18.00 blir det grötfest i IFK:s klubblokal. Det bjuds på 
risgrynsgröt, skinksmörgås, kaffe och kaka. Lite julsånger och lotterier blir 
det också. Allt detta för 60 kr och 30 kr för barn.  
Anmälan  senast 6/12 till Annika tel eller sms: 070 -3831932 eller Ellinor 
070-5169221. 
 
Hockeyplan 
Så snart det blir lite kallare så ska spolningen på hockeyplanen komma 
igång med hjälp av frivilliga krafter enligt en spollista.  
Förhoppningsvis ska det förutom spontanåkning och "gubbhockey" även 
kunna bli någon form av  hockey/skridskoskola i vinter om det finns intresse 
från barn och föräldrar och förstås några som kan ta på sig ledarrollen.  
 
Svenska spel 
I årets utdelning från Svenska Spels Gräsroten fick IFK Bjurfors 5553 kr. 
Det innebär en ökning från tidigare år. 2013 var summan 3527 kr och 2014 
5029 kr.  
Förhoppningen är att utdelningen ska fortsätta öka. Har du inte registrerat 
att du vill stödja IFK Bjurfors via dit spelkort hos Svenska Spel, så passa på 
att göra det omgående, antingen via svenska spels hemsida, om du har 
konto eller hos ditt spelombud.  

Anki 

Besöksmålsskyltar 
I studiecirkeln Prata Landsbygd 2014 
fördjupade sig en grupp i 
”marknadsföring, turism och evene-
mang”. Detta har nu lett till att två be-
söksmålsskyltar blivit uppsatta. Den ena 
sitter vid rastplatsen Gröna Lund och den 
andra visar var man kan besöka jätteas-
parna. Den senare skadades dock nylig-
en av en lastbil, men kommer inom kort 
att sättas upp igen. På bilden ses 
Rasmus Tjärnström sätta upp skylten vid 
Gröna Lund. 

Zakarias Pante 

 

 

Skråmträskbygden på Facebook 
Under hösten har den tidigare 
Skråmträskgruppen på Facebook bytt 
namn och inriktning. Den sidan heter 
nu Skråmträskbygden - minnen i 
ord och bild. Här finns en stor 
mängd gamla foton från bygden, från 
tidigt 1900-tal och framåt. Foton på t 
ex personer, byggnader och skolklas-
ser. Det är vardagsbilder, bilder från 
mer festliga tillfällen och mycket an-
nat. Många bilder har kommentarer 
som ger bilderna liv.  
 
I samband med att gruppen ändrade 
inriktning startades en ny grupp -  
Skråmträskbygden. Där finns in-
formation om aktuella arrangemang 
och annat som händer i bygden i nutid.  
 
Finns intresse för Skråmträskskolans framtid så finns gruppen Rädda 
Skråmträskskolan! Där handlar inläggen just nu om det stora barnantalet på 
förskolan som gör att barn står i kö för att få plats.  
 
Ovanstående grupper är offentliga och vem som helst som har intresse för 
gruppernas innehåll kan gå med. 
 
Vill man ha mer information om ar-
rangemang i bygden så finns också 
IFK på Facebook. De har en sida - 
IFK Bjurfors (Idrottsförening) Före-
ningen är duktig på att ordna olika 
arrangemang till nöje för boende i 
bygden.  Gillar man sidan får man 
information om det som händer i före-
ningens regi.  
Det finns också en grupp som heter IFK Bjurfors, för spelare som spelat i IFK´s 
färger under åren.  
 

Flera av bygdens företag har också sidor på Facebook för att informera om 
verksamheten, öppettider och annat. 

Ewa 

Norra Skogsmagasinet 
Zakarias Pante upplyser om  att i decembernumret av  
Norra Skogsmagasinet kommer det ett reportage om  
brytning av en skogsbilväg i Skråmträsk.  
Tidningen finns att läsa på http://www.norra.se under fliken 
OM NORRA.                                                                                                     
                                                                                        Håkan 



 

SPF Seniorerna Skråmträskbygden  
•  Varje tisdag kl 12.00 träffas vi till gymnastik, läsecirkel och allsång mm. 
 

•  Torsdagar kl 18.00 spelar vi boccia i gympahallen. 
 

•  Julfest måndag den 14 dec. kl 12.00 i Skråmträsk bönhus med lucia, 
julgröt, lotteri. Anmälan till julfesten senast fredag den 11 dec. till Evy tel. 
589 043. 

 

•  Om du vill veta mera om en resa till Riga-Pärnu-Tallinn, maj 2016, som 
planeras tillsammans med andra SPF föreningar, så ta kontakt med Gu-
nilla på tel 589 149. 

 
Välkomna till våra aktiviteter! 

Styrelsen gm Evy 

Skola 
Hösten på skolan bjuder på flera kulturella arrangemang. 
Den 8 oktober åkte 3-5:an till Umeå för att vara med på 
en Sing-a-long Opera på NorrlandsOperan. Eleverna fick 
sjunga tillsammans med Norrlandsoperans symfonior-
kester. Deltagandet resulterade också i ett nyhetsinslag 
på Västerbottensnytt där bland annat elever från Skråmträskskolan medver-
kade.  Innan besöket övade eleverna flitigt på Toreadorsången från operan 
”Carmen”. 
Den 11 november åkte hela skolan in till Skellefteå för att se musikteatern 
”Karlsson på taket”. Den baseras på Astrid Lindgrens omtyckta berättelse 
om hur lillebror träffar Karlsson på taket. 
På höstlovet fick alla fritidsbarn som ville följa med på Leos lekand. Det var 
många barn som tog tillfället i akt och busade glatt runt i lokalerna på Leos. 
Även barn från förskolan följde med. 
 
Räddaskolangruppen behöver fler deltagare. 
Fortfarande står barn i kö för att få plats på Skråmträsk förskola. Byaföre-
ningen har varit aktiva i frågan, bland annat genom skrivelser till politiker. 
Följ gärna arbetet på facebookgruppen Rädda Skråmträskskolan. Det har 
också publicerats flera insändare i Norran. Tack till engagerade bybor för 
det!  
Vi behöver göra ytterligare insatser. Vill du vara med och hjälpa till att på-
verka de styrande gällande lokalfrågan i Skråmträsk? Räddaskolangruppen 
behöver fler deltagare. Extra viktigt är det att fler föräldrar med barn på för-
skolan är med. Hör av er till någon av deltagarna i gruppen nedan. 
Josefin och Micke Lundgren 
Jörgen Jonsson 
Kerstin Stenberg 
Josefin Strömberg 

   Elisabeth 

 

Rapport från vattengruppen 
Heldag med besök från jordbruksverket och länsstyrelsen 
Den 23 oktober arrangerade miljöavdelningen på Skellefteå kommun en 
träff i Skråmträsk. Under dagen besöktes Skråmträskets avrinningsområde 
av personer från jordbruksverket, länsstyrelsen och Skellefteå kommun för 
att diskutera möjliga åtgärder i dikena i jordbruksmarken. Det var en gi-
vande dag och många bra förslag på åtgärder kom fram. På kvällen var 
även aktiva brukare av marken inbjuda till ett möte för information om vad 
som diskuterats under dagen samt en öppen diskussion om eventuella åt-
gärder. 
Skellefteå kommun har via LOVA (Lokala vattenvårdsmedel) möjlighet att 
bistå markägare med bidrag för praktiskt arbete i dikena. En förutsättning är 
att åtgärderna som utförs bidrar till att minska fosfortillförseln till sjön. 
 
Besök från Uttersjöns vattengrupp 
Söndagen den 25 okt fick Skråmträsk vattengrupp besök 
av några ”kollegor” från en annan vattengrupp. Utter-
sjöträsket i Lövånger har liknande problem med alg-
blomningar som vi har i Skråmträsk.  Uttersjöns vatten-
grupp ville därför veta mer om vilket arbete vi gjort. Det blev en trevlig kväll 
med bra diskussioner kring allt från kalkfileranläggningar, åtgärder i diken, 
och vattenprovtagning till informationsfoldrar för boende i byn. Uttersjöns 
vattengrupp bjöd på gott fika under kvällen. 

Elisabeth 

Isabell och Fredrik  
I oktober 2011 flyttade Isabell Lundberg och Fredrik Burlin till 
Fredriks släktgård, Västra Skråmträsk 135. Fredrik (23) är född i 
Skråmträsk och Isabell (23) kommer från Åbyn, Burträsk. Fram till 
den 1 juli i år har de hyrt huset men nu äger de fastigheten.  
Isabell pendlar dagligen till Umeå där hon studerar miljö- och hälso-
skydd. Fredrik arbetar på Martinsons i Bygdsiljum. På fritiden tar Isa-
bell hand om två hästar, fotar och vistas ute i naturen. Fredrik spelar 
fotboll i Arctic Cat FC och tar gärna en tur med skoter på vintern. 
Men framöver kommer nog fritiden att utnyttjas mest till renoverings-
arbete. Isabell tycker att Skråmträsk erbjuder närhet till natur samt att 
de boende i byn är trevliga och har varit välkomnande. 

Håkan 
 

Behöver du en lyktstolpe? 
Riksbyggen behöver inte längre den lyktstolpe som stått vid parkeringen. 
Den är upptagen ur jorden och får hämtas från Skråmträskhus nr 1, GRA-
TIS. Ev. frågor besvaras av Birgit Larsson 0910-589148. 

Gertrud H 
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