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EFS 

Inger L 

21 feb kl 11.00 EFS årsmöte Mats Holmqvist vi bjuds på smörgåstårta. 

24 feb kl 13.00 Onsdagsträff Gunnel, Gunnar, Karl-Olav och Kjell, sång o 
musik 

28 feb kl 11.00 Gudstjänst Yngve Stenlund, sång Teresa Lundmark 

6 mar kl 11.00 Skotergudstjänst i Liabacken, Mats Holmqvist. Medtag fika 
och om man vill något att åka på. 

13 mar kl 11.00 Gudstjänst Roger Vikström, sång Birgitta Vikström 

16 mar kl 13.00 Onsdagsträff Mats Holmqvist 

25 mar kl 11.00 Långfredagsgudstjänst. Vi läser Jesu lidandes historia 

3 apr kl 11.00 Gudstjänst Roland Åkerström, sång 

16 apr kl 18.00 Musikcafé, Espri ungdomskör under ledning av Martin  
Eriksson 

17 apr kl 11.00 Mässa Lars Lundström 

30 april 
Valborgsfirande. Ev. 18.15 spårbana från skolan?  
19.00 program i bönhuset.  
Lotteri, fiskdamm, majbrasa, vårtal m.m. 

5 maj kl 8.00 Gökotta vid Flodabacken. 

8 maj kl 11,00 Gudstjänst talare från kyrkan. 

Födda i bygden 2015 
Om vi inte missat någon föddes det bara ett barn i 
Skråmträskbygden 2015 och det var Kerstin och Jo-
nas Stenberg i Djupliden som fick sitt andra barn, 
Klara den 8 februari. Men enligt källor föddes det 
även två flickor i Brönstjärn 2015 så helt ensam blir hon inte. 

Anki 
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IFK Bjurfors lag i Johan Bomans minnescup som 
spelades i Bjurfors den 13 februari. 

Foto: Sten Sjöberg 



 

1-årsjubileum på Handlarn 
I slutet av februari har vi 1-årsjubileum på Handlarn. Det firar vi med att bjuda 
på kaffe och tårta lördag 27/2 kl. 10-14. Det blir också något extra jubileumser-
bjudande i butiken den dagen. Välkommen att fira med oss! 
  
Vi vill även passa på att tacka alla som handlat hos oss detta första år och tack 
för all uppmuntran som vi fått. Det betyder väldigt mycket! Fortsätt gärna med 
att komma med önskemål om vad ni önskar i sortimentet så ska vi göra vårt 
bästa för att utveckla butiken ännu mera. 

 Asta & Erik 
 

Kulturstipendium till Asta och Erik 
Skellefteå kommun delade ut 2015-års kulturstipendium till Asta och Erik Hell-
gren. Motivering: De har i sitt arbete med kulturarrangemang i Skråmträsk kvarn 
skapat en kulturell mötesplats, som lockar många besökare i alla åldrar. Denna 
verksamhet är ett utmärkt led i strävandena mot en kreativ och aktiv kommun.  

Emil 
 

Byaföreningen säljer bl a mössor hos Handlarn 
Nu finns Skråmträskbygdens mössor, t-shirts mm att köpa 
hos Handlarn. Betalningen sker direkt till byaföreningen via 
Swish eller plusgiro. 

Skråmträskbygdens Byaförening 

Liadag 6 mars 
Det blir en friluftsdag i Liabacken söndag den 6 mars: 

Klockan 11:00 börjar EFS sin skotergudstjänst i grillstugan. 
Klockan 12:00 drar repliften igång och byaföreningen påbörjar försäljning 
av hamburgare, drickor och kaffe. 

EFS och Skråmträskbygdens Byaförening 

Liabacken och liften 
Nycklarna till liften finns på samma ställen som under fjolåret, det vill säga 
hos: 
Peter Holmgren, på baksidan av garaget. (Det går bra att köra skoter dit.) 
Jon Nilsson, i postlådan som sitter på garaget. 
 
För att få köra liften måste du ha gått en utbildning. Om du är 
intresserad av att gå utbildningen kontaktar du Emil Anders-
son  070-337 30 17 i liftgruppen. Liftgruppen meddelar också 
att det sedan tidigare är bestämt att föräldrar får justera spän-
ningen av repet. Under förra säsongen var det dock någon 
som spände repet lite för hårt vilket medförde mindre skador 
på repet. Är du osäker på hur du spänner repet kontakta nå-
gon i liftgruppen innan du gör någon åtgärd. 

 Elisabeth 

 

Byagruppsmöte 21 februari 
Du som är medlem i någon av byaföreningens ansvarsgrupper (badstrands-
, replifts-, vatten-, byablads-, bagarstuge- eller rädda-skolangruppen) in-
bjuds till ett möte söndag 21 februari kl. 19:00.  
Byaföreningen vill sammanställa vad grupperna gjorde förra året, samt få ta 
del av årets planer och vilket ekonomiskt stöd som krävs för att utföra dem. 
Det kommer att bjudas på fika. Välkommen! 

Skråmträskbygdens Byaförening 

Skogens Diamant 
2000 katter från 29 länder kvalade in till 
Sveriges första  världsutställning 24-25 
oktober i Malmö (http://www.ww2015.com).  
 
Anita Klint deltog med sin Skogens Dia-
mant, en Norsk skogkatt från Skråmträsk. 
Han kom med i finalen och blev tvåa i värl-
den i sin klass för ungdjur. 

 
Anita Klint 

 

Vårens aktiviteter - SPF Seniorerna Skråmträskbygden 
 

* Tisdagar kl 12 gymnastik, och därefter läsecirklar och allsång i bönhuset. 
* Torsdagar kl 18.00 boccia i gympasalen på skolan. 
* Torsdag 18 februari  kl 12.00 Årsmöte i Skråmträsk bönhus. Föreningen     
   bjuder på smörgåstårta. Lotteri och musikunderhållning av Sonja och Sara. 
* Tisdag den 22 mars bjuder föreningen på våfflor. 
* Torsdag den 2 juni vårfest i Ljusvattnets skidstuga med lunch, lotteri.  
   Musik: Erik Holmgren. 
 
Under våren kommer vi att ordna några cafékvällar med filmvisning, fika och 
tid att umgås. 
Under maj månad finns möjlighet att delta i en resa till Tallinn tillsammans med 
andra SPF-avdelningar. Du som vill veta mera hör av dig till Gunilla Öhlund på 
telefon 070-370 67 61. 

Styrelsen gm Evy 
 

Loppisen 
Vi har fått in drygt 28 000 kr på loppisen i gamla lanthandeln år 2015. Allt är 
skickat till Aira sjukhus. Tack alla ni som på ett eller annat sätt stöttat verksam-
heten. 
Loppisen är öppen fredag och lördag under Burträsk marknad 19-20 februari kl. 
11.00-17.00. Annars är det öppet när jag ställer ut skylten eller om man ringer 
073-020 78 16. 

Inger L 



 

IFK Bjurfors 
 

Familjekvällar i Bjurfors 
Välkommen till Bjurfors hockeyplan onsdagar klockan 18:00. Vi åker skrid-
skor, umgås och har skoj. Kan bli både lite skridskoteknik och lekar. Om 
man vill kan man ta med lite fika eller korv att grilla i grillkåtan. Föräldrar 
ansvarar för sina barn. 
  
”Gubbhockey” 
Glöm inte bort ”gubbhockeyn” för både gamla och unga på 
söndagar klockan 18:00 i Bjurfors. Välkomna! 
  
Allsång 
Det planeras en allsång under april månad, men datum är 
ännu inte bestämt. 
  
IFK Bjurfors på facebook 
Missa inte IFK Bjurfors facebooksida. Där publiceras aktuella aktiviteter, 
både planerade och spontant uppkomna. 
  
Elljusspåret i Bjurfors 
Nu är elljusspåret igång, spåret dras upp så fort det möj-
ligt efter snöfall, så missa inte en fin tur i skogen på ca 
2,5 km. 
Belysningen startar man själv genom att dra i en vajer i 
början av spåret, då lyser den ca 1 timme. 
 

Anki 

Götes mack 
De som var uppmärksamma såg kanske i Norrans reportage tidigare i vinter 
om "Knuffarcupen" i Jörn att det tävlade ett gäng under namnet "Team Gö-
tes mack".  
Det var Ludvig Brinkmann, 20 och ett gäng kompisar som ville prova på att 
köra en tävling och då var det självklart att Götes mack skulle användas då 
de tycker att det är en rolig grej med namnet!  
Ludvig köpte nämligen "Götes mack" i Valliden hösten 2014. Han behövde 
någonstans att vara med sitt bilintresse när tillgångarna hemma inte räckte 
till och då hittade Ludvig och hans pappa den gamla macken. Bilar är den 
stora hobbyn och han hjälper också släkt och vänner om det behövs.  
Huset på tomten är tyvärr i så dåligt skick att det lutar åt rivning och sen ska 
det kanske byggas någon förvaring till husbilar/husvagnar, men det är bara 
planer än så länge. 
Men fler tävlingar kommer garanterat att köras så länge orken finns och att 
de arrangeras för de är bland de roligaste de har gjort. 

Anki 

 

 

Tankstationen 
Försäljningen från tankstationen går fortfarande bättre än kalkylerat. 
Under perioden oktober-december såldes i genomsnitt 52 m3 per må-
nad, alltså 1733 liter per dag. Vi har nu äntligen fått upp skyltar så att de 
som kommer från Boliden eller Skellefteå förvarnas om tankstationen. 

Per-Olov 
 

Aktier i Skråmträsk fastighetsbolag 
Inför köpet av affärsfastigheten i Skråmträsk gick fastighetsbolaget ut och erbjöd 
alla i Skråmträsk med omnejd att köpa andelar i bolaget för att bidra till finansie-
ringen av köpet. Många visade intresse och fastighetsbolaget fick in en större 
summa pengar som möjliggjorde köpet och räddade kvar affären. Efter konkur-
sen uppstod ett nytt läge. Den nya hyresgästen ville köpa fastigheten för att fritt 
kunna utveckla affären och sitt företag. Fastighetsbolaget bedömde det som ett 
bra alternativ och försäljningen genomfördes till ett pris som gjorde att Fastig-
hetsbolaget varken tjänade eller förlorade ekonomiskt på den tid bolaget ägt 
affären.  
 
Eftersom många satsat pengar med det specifika syftet att äga affärsfastigheten 
så vill Fastighetsbolaget erbjuda sig att köpa tillbaka aktieandelar från de som 
så önskar. Priset är det samma som vid köpet, alltså 1000 kr per andel. Självfal-
let ser Fastighetsbolaget gärna att många vill fortsätta att vara delägare i bola-
get. Med ett större aktiekapital finns möjlighet att utveckla verksamheten runt 
tankstationen och det ger en bättre beredskap om det uppstår nya behov att 
agera för byns bästa. 
 
De som önskar sälja hela eller delar av sitt aktieinnehav kan göra det från 
nu och fram till 15 april 2016. Skicka mejl till skramtrask2007@hotmail.com, 
ange ditt namn, antal aktier samt det kontonummer som pengarna ska betalas 
ut till. För er som saknar mejl, ring Helen på 070-322 95 32. 

Styrelsen 

Öppen förskola i Skråmträsk 
Onsdagar kl. 10.30-12.30 träffas vi i bönhuset i 
Skråmträsk. 
Vi leker, pysslar mm beroende på barnens ålder samt 
äter medhavd lunch/kaffe tillsammans. Välkomna! 

Lisa Öhlund 073-0627987 

Studiecirkel skog 
Under januari startades en studiecirkel för skogsägarna i byn och intresset vi-
sade sig vara stort. Utan annonsering så fylldes två grupper, alltså med 24 del-
tagare. Om det finns många fler som är intresserade så lär det bli tillfälle 
framöver men för tillfället så är det fullsatt. Tanken är att beröra flera 
aspekter av aktivt skogsbruk som t ex röjning, gallring, virkesmätning, 
arbetsteknik, naturhänsyn och skogsuppskattning. Målet är att de flesta 
träffarna ska ske utomhus och på deltagarnas skogsskiften. 

Per-Olov 



 

Fastighetsbolaget 
Fastighetsbolaget håller årsmöte den 1 maj kl 18.00 i bönhuset. 
 
Samfällighetsföreningen 
Samfällighetsföreningen håller årsmöte den 1 maj kl 19.00 i bönhuset. 
Elisabeth Berggren informerar om senaste nytt om åtgärder på jord-
bruksmarken för minskad tillförsel av näringsämnen till Skråmträsket.  
 
Jaktklubben Skråmträsk 
Jaktklubben håller årsmöte den 16 mars, kl 19.00 i bönhuset. 

Elisabeth 
Skråmträskbygdens Byaförening 
Årsmöte söndag den 13 mars kl. 19:00. Skicka in motioner till styrel-
sen (skramtraskbygden@gmail.com) en vecka innan mötet. 
Vi bjudet på fika och lottar ut fina priser. Välkomna! 

Styrelsen  Å
R

S
M

Ö
T

E
N

  
 �� ��

  
 Å

R
S

M
Ö

T
E

N
 

Johan Bomans minnescup  
 

För fjärde året på raken spelades Johan Bomans minnescup i Bjur-
fors. Dagen inleddes med en match mellan SK Lejon U10 - Skellefteå AIK 
U10, matchen  vanns av AIK med 12-1. Snöfallet gjorde det extra besvär-
lig för arrangörerna men de fixade det galant. Team Krobbe med 
bland annat Johan Ramstedt, Fredrik Krekula och Micke Lindgren 
vann för fjärde året på rad, 4-2 mot Bjurfors och 11-2 mot Burträsk.  
IFK Bjurfors ställde i år bara upp med ett lag och hade istället bjudit 
in Burträsk veteraner, som vann det prestigefyllda mötet mot Bjur-
fors med 6-4 och slutade tvåa.  
Men alla verkade ha en trevlig dag och vi får hoppas arrangörerna 
orkar fortsätta med denna dag, för jag tror den uppskattas av alla.  
 

På kvällen fortsatte festligheter i gympasalen i Skråmträsk med mat 
och underhållning av coverbandet Kapten Crew. Detta var en del av 
IFK Bjurfors 70-årsfirande som vi kommer att skriva om mer framö-
ver. 

Anki 

Bild från matchen mellan Bjurfors och Burträsk veteraner som Burträsk 
vann med 6-4. 

Foto: Sten Sjöberg 

 

Bjurfors 101 (f d Lilltrollet) 
Emma Ronneklev, 25 och Robin Friberg, 29 flyttade i månadsskif-
tet okt/nov till Bjurfors tillsammans med pudlarna Gimo och Goliat 
och nu 30 januari föddes dottern Melissa. Emma är uppvuxen i 
Brönstjärn och Robin i Sävja, Uppsala och det var också därifrån 
flyttlasset gick. 
Emma är mammaledig men jobbade innan i delikatessen på Coop 
och Robins jobbar på Larsson lantbruk i Brönstjärn. Djur är Emmas 
stora intresse och skulle nog vara i stallet 24/7 om inte allergier talar 
emot. För Robin är det sport i alla former, från att se på teve till att 
spela själv, innebandy, tennis, skidor, skridskor. 
Varför valet föll på Bjurfors? Jo, de ville flytta till Skellefteå och då till 
hus och detta föll bägge två i smaken, stor tomt, stort hus, inte över-
drivet långt från stan och att de slipper in på någon grusväg för att 
komma ut på landet. 
 
Valliden 30 
Peter Stenlund, 35 flyttade i oktober in på Valliden 30. Han är upp-
vuxen utanför Boliden, men bodde senast på Fältjägarvägen i Skell-
efteå. Peter är singel, men funderar på skaffa katt. Han jobbar som 
grafisk formgivare på Outotec. Köra skoter och motorcykel är stora 
intressen,  likaså fiske, gärna flugfiske, hockey och att åka till fjällen.  
Varför Valliden? Han har länge varit sugen på flytta ut på landet och 
när han fick upp ögonen för det gråa huset slog han till.  

Anki 
 

Östra Skråmträsk 298. 
I november flyttade Daniel Forsberg 32, och Emelie Pettersson 
28, till Östra Skråmträsk 298. Daniel jobbar på Opus bilprovning och 
Emelie på Sunnanäng. Med i flytten från Skellefteå till Skråmträsk är 
också parets hund. 

Regina 
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Tabata 
På måndagkvällar kl. 18.30 är det Tabata i Skråmträsk gympahall. 
Tabata innebär att man gör en övning aktivt i 20 sekunder och sedan vilar i 
10 sekunder. Totalt gör man 8 upprepningar vilket totalt blir 4minu-
ter/övning till musik. 
En pilatesmatta/yogamatta eller ett liggunderlag är bra att ha med sig. 
Alla är välkomna och kostnaden är endast ett medlemskap i IFK Bjurfors. 

Cecilia Burlin 073-0971027 


