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IFK Bjurfors 70 år 1946-2016 
 
Lite historik  
Föreningen började som en underavdelning till Skellef-
teå AIK 1946. Det första namnet blev IFK Bergliden och 
man spelade enbart fotboll i början. 1952 ändrades 
namnet till IFK Bjurfors på grund av att idrottsplatsen 
låg i Bjurfors och de flesta aktiva kom därifrån. 
 
Hösten 1956 började man förberedelserna för att 
bygga en ishockeyplan och innan jul samma år var det dags för ispre-
miär. Man spelade första träningsmatcherna i slutet av januari 1957 mot 
Skråmträsk och vann med 7-1 och 8-3. 
Första året man spelade serieishockey var säsongen 1957/58. Serien 
man spelade i hette Division V Skelleftegruppen och Bjurfors slutade på 
tredje plats. Seriepremiären spelades mot Skråmträsk och förlorades med 
4-3, sedan Billy Bjurman gjort samtliga Skråmträsks mål. Bjurfors pre-
miärmål i seriesammanhang gjordes av Erling Brännström. Serietabellen 
var unik såtillvida att endast seriesegrarna, Ostvik, hade plusmålskillnad. 
 
Bjurfors avancerade så småningom igenom divisionerna och största fram-
gången kom i mitten på sextiotalet då man avancerade till division II. Det 
var då landets näst högsta serie.  
Säsongen 1965/66 spelade man i denna serie och skulle i premiären 
möta Clemensnäs, som säsongen innan hade spelat i Allsvenskan norra. 
Bjurfors gjorde sensation och vann med 4-2 mot alla odds. Det blev två 
säsonger i denna serie, första året kom man trea från slutet för att bli sist 
säsongen efter. 
Klubben har fostrat många bra spelare, men den som har kommit längst 
är Håkan Eriksson. Han gick vidare till Skellefteå AIK och blev svensk 
mästare där 1978. Sedan flyttade han till Stockholm för studier och spe-
lade hockey för Djurgården där han också blev svensk mästare. Håkan 
deltog även i landslaget, bl.a. i OS i Sarajevo 1984. 

Anki 
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Solpanelerna som nu är på plats på Handlarns tak ska på sikt ge lägre 
driftskostnader. Ytterligare en nyhet för området runt affären är att 
Skråmträsk foder kommer att flytta butiken från Östra Skråmträsk till 
garaget som syns till höger på bilden.  

 Foto: Ewa Larsson 



 

Skolan och förskolan  
Åk 3-5 arbetar under våren med ett projekt som Glada Hudik-teatern står 
bakom ”Barn föds inte med fördomar”. Arbetet i klassen består av flera olika 
uppgifter och inleddes med filmen ”Hur många lingon finns det i världen?”. 
Eleverna ser också dokumentärer där de får veta mer om skådespelarna 
från Glada Hudik-teatern och arbetet med teatern ”Trollkarlen från Oz”. Pro-
jektets budskap är att integration inte handlar om att alla ska bli lika utan att 
acceptera och uppskatta olikheter.    
 

- Om vi ska förändra människors sätt att tänka, se och förhålla sig till utvecklings-
störda så måste vi börja i skolan. Min fulla övertygelse är att om man under skolti-
den möter killar och tjejer med t.ex. Downs Syndrom så får man inte fördomar mot 
utvecklingsstörda, säger verksamhetsledare Pär Johansson. (gladahudikteatern.se) 
 
Som avslutning åker eleverna till Skellefteå Kraft Arena den 17 maj och ser 
föreställningen ”Trollkarlen från Oz”.  
 
Ett visst renoveringsarbete kommer att göras på skolan/förskolan framöver, 
troligen genomförs det under sommaren. Inomhus blir det nya ytskikt på 
väggar och/eller golv i några utvalda rum och toaletter.    
 
Förskolan har också fått ca 400 000 kr för att förbättra utemiljön och skolan 
har fått pengar som ska satsas på att förbättra ljudmiljön.  

Ewa 

EFS 

Lö 16/4 18.00 Musikcafé, Espri ungdomskör. 

Sö17/4 11.00 Mässa, Lars Lundström. 

Lö 30/4 18.15 Valborgsmässoafton. Spårbana från Stures Garage. 19.00 
program i bönhuset: andakt Mats Holmqvist, sång Gilbert 
Nyström (som även håller vårtalet vid brasan), servering, 
lotteri, fiskdamm m.m. Ca 21.30 eftersamling. 

To 5/5 8.00 Gökotta vid Flodabacken, medtag fika. 

Sö 8/5 11.00 Gudstjänst, Lars Lundström, sång. 

Sö 5/6 11.00 Gudstjänst i Kyrkbäcken, nyckelharpor, medtag fika. 

Sö 10/7 11.00 Friluftsgudstjänst i Lia, Staffan Lindström, sång, medtag 
fika. 

Sö 21/8 11.00 Friluftsgudstjänst på bönhusgården 

Inger L 

 

Maskinvisning i Orrliden 
Den årliga vårvisningen på Norrmaskiner i Orrliden äger rum den 23-24 
april kl. 10-15. 
IFK Bjurfors kommer att finnas på plats och sälja hamburgare.  
Givetvis serveras även kaffe och bullar. 

                                            Regina 

Vårens aktiviteter - SPF Seniorerna Skråmträskbygden 
13 april kl 14.00 i Skråmträsk bönhus. Café för seniorer. Vi visar filmen 

”Simon och ekarna”. Fika 20 kr. Även du som inte är medlem är välkom-
men! 

10 maj Bussresa till bl.a. Boden. SPF Åbyn-Ljusvattnet ordnar resan. Se 
fredagsannonsering i Norran. Anmälan snarast till Gunilla tel 070-370 
67 61. 

2 juni kl 12.00. Vårfest i Ljusvattnets skidstuga. Lunch lotteri, musikunder-
hållning av Erik Holmgren, Byske. Se kommande fredagsannonsering i 
Norran. Anmälan till Evy tel 589043. 

Vi spelar boccia ytterligare några torsdagar kl 18.00 i gympahallen. Kom 
gärna och testa! 

Välkomna till våra aktiviteter!   
Evy K 

Nyheter från Skråmträsk Saloon 
Ett företag är startat med namnet Skråmträsk Saloon, företaget har tre hu-
vudsakliga kundgrupper.  
1.Företag som vill göra aktiviteter för sina anställda eller kunder, aktiviteter-
na sker i form av femkamp och mat från cateringfirma. 2. Privata grupper 
som vill göra en aktivitet, det kan röra sig om svensexor, möhippor, kompis-
gäng eller idrottslag. 3. Privatpersoner som vill boka Saloon för en privat 
fest.  
De aktiviteter jag tänkt anordna är följande: 
4/6 Öppet hus på dagen med möjlighet för bybor och andra potentiella kun-
der att prova på de olika aktiviteterna. 
Fika kommer finnas till försäljning. På kvällen kommer jag att hålla min 40-
årsfest med livemusik (Ni kommer alla att få en inbjudan :-) )  
Jag kommer också att erbjuda en wrap med chili och coleslaw. 
13/8 Grillextravaganza med bringa och pulled pork. Samarbete med cate-
ringfirma för att få sallad, såser och bröd till detta. Detta blir en öppen fest 
med sökt tillstånd för en kväll. Hör av er om ni har frågor.  

Mvh Micke Lundgren tel.  070-225 29 03 

Skråmträsk foder flyttar butiken 
Butiken flyttas till garaget vid Handlarn/macken. I skrivande stund är det 
inte klart när invigningen blir. Öppettiderna blir samma som nu, mån-tors 17
-19 och lör 10-12.Gamla och nya kunder hälsas välkomna till den nya loka-
len när det är färdigt för att öppna, till dess är butiken öppen i Östra 
Skråmträsk.                                                                                             Ewa 



 

IFK Bjurfors 
 

Hemvändardag 30 juli 
IFK Bjurfors fortsätter jubileumsåret  med att den 30 juli genomföra en hem-
vändardag i Bjurfors.  
Thomas Andersson och Markus Falck är inbokade för konsert i logen under 
dagen. Det blir även annan underhållning och utställning inne på skolan. 
Det kommer att finnas palt, hamburgare och fika till försäljning.  
På kvällen blir det middag och fest med levande musik på logen. Mer in-
formation kommer. 
IFK Bjurfors årsmöte 23 maj 19.00 i klubblokalen. Välkomna! 
Klubblokalen är uthyrd den 21 maj och den 28 maj. 
 
IFK Bjurfors arbetsdag 
Vårens arbetsdag går av stapeln lördagen den 7 maj. Efteråt bjuds alla på 
hamburgare. Och kom ihåg, ju fler som kommer, desto mer hinns med och 
desto trevligare blir det. 
 
Ungdomsfotboll och fotbollskola 
IFK Bjurfors kommer i vår att ha två ungdomslag i seriespel i åldrarna -04 
till -09. 
Ett lag kommer att spela i serien pojkar -06 och det andra laget i 
mix8. 
Fotbollskolan är ännu inte helt klart om den går genomföra då 
det måste finnas någon vuxen till hands under veckan. Aktuella 
datum blir i så fall 19-23 juni. Kan du hjälpa till någon dag under veckan 
kan du höra av dig till Malin Linder 0910-58 20 05 eller Ellinor Forsell-
Lindberg 0910-587044. 
 
Bjurfors Arctic Cat FC 
Efter fyra framgångsrika säsonger tillsammans med Ljusvattnets IF går 
klubbarna skilda vägar då LIF väljer att lägga ner fotbollen pga spelarbrist.  
Laget heter nu Bjurfors Arctic Cat FC och planen var att fortsätta spela i div 
4, men laget har nyligen valt att ta klivet ner till div 6 eftersom det krävs att 
20-22 spelare tränar regelbundet och det underlaget finns inte idag . Spel i 
sexan gör också att det tillkommer en del nya spelare, då det kräver mindre 
tid och är lite enklare.  Målsättningen är att vinna sexan, så  i sommar kan 
vi återigen se fram emot att se laget i gula tröjor tampas på Bjurfors IP.  
 
Efterlysning 
Sten Sjöberg håller inför IFK Bjurfors jubileumsfest att göra en film med en 
massa klipp från aktiviteter i klubbens regi. Om någon har filmat något med 
IFK genom åren lånar han gärna din film. Hör i så fall av er till Sten på 0910
-587125. Han har möjlighet att konvertera VHS-filmer till datorn.  
 

Anki 

 

 

Byaföreningens årsmöte 
Den 13 mars hade Skråmträskbygdens Byaförening årsmöte. För att möjlig-
göra att Skråmträsk Foder ska kunna flytta sin verksamhet till garaget vid 
affären, så behöver byaföreningen en ny förvaringsplats för sina inventarier, 
och museet en ny plats för ambulansen.  
Till sommaren finns det planer på att fixa fika till motorcyklister från Tisdags-
träffen som önskar besöka Skråmträsk. Att åka på utflykt med cykel som-
martid och skidor vintertid är några tänkbara aktiviteter framöver.  
Repliftsgruppen tänker montera en till nödstopp samt göra en tydligare av-
stigningsplats. Badstrandsgruppen ska anordna en badstrandsdag och köpa 
bänkar. Det blir en hel del jobb med bagarstugan vid Noret i år för bagar-
stugegruppen. Den ska repareras för att åtgärda de brister som uppdaga-
des vid brandskyddsinspektion. Även en del målningsjobb av vindskive- och 
takrännebrädor finns på att-göra-listan. Byabladsgruppen ska skriva byab-
lad och uppdatera hemsidan även i år.  
I fjol blev ingen valberedning utsedd men vid årets möte blev en valbered-
ning tillsatt (Erik Hellgren, Emil Sandqvist). 
 
Styrelsen: Håkan Nordmark (ordf), Therece Bandling (sekr), Alma San-
dqvist (kassör), Alf-Martin Fagertun, Anna Larsson Westin, Anders Hed-
ström, Sara Lund Gellin. 

Håkan 
 
Jaktklubbens årsmöte 
Den 16/3 hade Skråmträsk Jaktklubb ett välbesökt årsmöte. Det hade kom-
mit in ovanligt många motioner till årsmötet, åtta stycken. Det beslöts om 
förbättringar av tornet på älgbanan samt skjutstol och förråd på skjutbanan. 
Bidrag till kråkfällor ska betalas ut och vårjakt på råbock ska på prov tillåtas. 
Styrelsen ska fatta beslut om vilka nya jägare som får bli medlemmar i klub-
ben.  
En kylvagn är inköpt, men det krävs reparation av elmotor och ombyggnat-
ion av inredningen. På grund av kostnaderna för kylvagnen beslutades om 
en höjning av älgjaktkortet med 200 kr. Klubben ska utreda om en byggnad, 
som man har blivit erbjuden att överta, skulle kunna användas som ett slak-
teri samt var den i så fall skulle placeras. Höstmöte den 4 aug samt älg-
jakt 9-11 sep och 14-16 okt.  
 
Nya styrelsen: Joacim Ledin (ordf), Fredrik Tjärnström (v ordf), Daniel Le-
din (sekr), Per-Olov Andersson (kassör), Lage Furberg (jaktledare), Jo-
hanna Edlund (suppl, viltdataansv). 

Håkan 

Medlemsavgiften 
Stöd byaföreningen genom att betala in den årliga 
medlemsavgiften 50 kr/person eller 200 kr/familj 
på plusgiro 137 65 61-5 eller swishnummer 123 
149 24 79. 



 

Hästproblem 
Jenny Nyström och Daniel Olsson flyttade till Skråmträskängena 2001 och 
började verksamheten med hästuppfödning. De har bland annat fött upp 
hästen Ängskalla som Jerker Bjurman tävlade med i franska Vincennes.  
För en månad sen inträffade en tragisk händelse. Inom loppet av fem dagar 
avled tre av deras sju hästar. Orsaken till varför detta skedde vet man fort-
farande inte. Det pågår en utredning där man bland annat obducerat hästar-
na. Det man kunnat konstatera är att det är nån slags förgiftning som inte 
kommit från hö eller vatten. Jenny säger att det har varit en tung period för 
dem och de har inte känt för att prata om det som har hänt.  
Byabladet tackar för intervjun och hoppas att utredningen ska bringa klarhet 
i vad som orsakade det hela. 

Håkan  

Fastighetsbolaget 
Årsmöte söndag 1 maj kl. 18:00 i bönhuset.  
Bland annat kommer fråga om ändring av bolagsordningen att 
tas upp. 
 

Samfällighetsföreningen 
Årsmöte söndag 1 maj kl. 19:00, i bönhuset. Förutom de återkommande 
punkterna på årsmötet så kommer fråga om bidragsansökningar, om röjning 
av ca. 5 ha på föreningens mark och om placering av det kapital som före-
ningen förfogar över. Efter årsmötet redogör Elisabeth Berggren för nuläget 
i projektet att återupprätta Degermyran som våtmark och det bjuds på kaffe/
té och smörgåstårta. 

/Per-Olov 

Badstrandsdag i Skråmträsk 
Lördag den 28 maj kl. 10.00 är det dags att göra badstranden 
klar för sommaren. Ta med kratta och andra redskap som kan 
behövas. Vi bjuder på hamburgare.  

Badstrandsgruppen 

Pimpeltävling Kyrkbäcksträsket 
Den 16 april kl 11-13 är det pimpeltävling i Kyrkbäcksträsket. Alla är väl-
komna, gammal som ung. Priser till de som lyckats dra upp mest fisk. Till 
övriga lottas priser ut. Kyrkbäcksträskets förening bjuder på varmkorv. 
Från den 1 maj har du möjlighet att lösa ett nytt årskort. Senare i vår plane-
ras en ny utsättning av fisk. 

     Elisabeth  

Motionslådorna 
Motionslådorna kommer att sättas på de vanliga platserna  
(Bjurfors, vid Kvarnen och vid Gröna Lund). Lådorna kommer att 
sitta ute under maj, juni, juli och augusti. Varje månad lottas 
priser ut. 

     Elisabeth 

 

Jens Lantto och Elin Markström har flyttat från Gummarksnoret till 
Skråmträsk 389. Elin är barnfödd i huset och Jens kommer ur-
sprungligen ifrån Pajala. Jens arbetar som verkstadschef i Björkdals-
gruvan.  
Elin är för närvarande havandeskapsledig från sitt arbete som truck-
förare på sågen i Kroksjön, paret väntar nämligen tillökning som be-
räknas komma i slutet på april. 

Regina 

Bönhusföreningens årsmöte 
Den 14 februari hade bönhusförening sitt årsmöte. Nuvarande styrelsen 
blev omvald.  
Under mötet pratades det mest om planerna om nytt tak på bönhuset. Det 
är inlämnat ansökningar om bidrag till kostnaderna men inget är än så 
länge beviljat. Offerterna som finns kommer att förnyas samt utökas med 
fler företag. När underlag för ett takbyte finns kommer det förmodligen att 
kallas till ett extra medlemsmöte under våren. 

Emil 

 
Skråmträsk Kvarn 
Planeringen för sommaren är på gång och i år blir det bland annat tre olika 
teaterföreställningar.  
Dels blir det repris på “I en sal på lasarettet” med Ellenor Lindgren och 
Thomas Andersson. De spelar två föreställningar - 11 och 18 juni kl. 19.00. 
Biljetterna släpps under andra halvan av april (se www.skramtrask.se). 
Förra året tog biljetterna slut snabbt, så vi rekommenderar att vara på hug-
get för att vara säker på att få se denna fantastiska föreställning.  
Söndag 17 juli spelar Ellenor sin barn- & familjeteater “Stigen”. Den kom-
mer att spelas utomhus i ett tält vid kvarnen.  
Den 8 juli blir det berättarteater med Per-Erik Wikström m fl. Föreställning-
en heter “Falskmyntaren” och berättelsen har sitt ursprung i Järvtjärn. 
Som tidigare år blir det också allsång, sommarprat och även annan musik-
underhållning på måndagskvällarna i juli och augusti. Evenemangsprogram-
met kommer på hemsidan och i nästa nummer av byabladet. 
  
Solpaneler på Handlarn 
I början av april var solcellsanläggningen på Handlarns tak färdig att tas i 
bruk. Solpanelerna kommer att producera en stor del av den elström som 
förbrukas på Handlarn. Anläggningen är på drygt 20 kW vilket gör den till 
den största i Skellefteå kommun.  
Investeringen kommer på sikt att ge betydligt lägre driftskostnader för fastig-
heten. Att det dessutom blir en vinst för miljön känns extra roligt. Nu hoppas 
vi bara på en riktigt solig vår och sommar i Skråmträsk.  

Erik och Asta 
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