
 

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

Är du inte redan medlem i Skråmträskbygdens byaförening så ta kontakt 
med ordf. Håkan Nordmark, eller erlägg årsavgiften på postgiro 137 65 61-5. 
Medlemsavgiften kan också betalas till swishnumret 123 149 24 79 för att 
betala medlemsavgift. 
Årsavgift: 50 kr/person eller 200 kr/familj. 
 

Byabladets redaktion: 
Håkan Nordmark, Anki Södermark, Ewa Larsson, 
Regina Lindgren och Emil Sandqvist. 
 

Nästa nummer:  
september 2016 

Fotbollsskolan 
19-23 juni är det dags för årets fotbollsskola. 28 barn är anmälda och 5  
ledare kommer att finnas där under veckan. Har du missat att anmäla går 
det bra att efteranmäla till Maria Salgut 070-244 98 19. 
 

Midsommarfirandet i Bjurfors firar i år 30-årsjubileum med start 
klockan 12.00 på midsommarafton. Det blir dans runt midsommar-
stången, lotterier, aktiviteter för barnen och fika. Barnens aktiviteter 
är som vanligt gratis.  
Dessutom blir det dragning i medlemslotteriet där högsta vinsten är 5000 
kr. Lotterna kostar 200 kr och kan köpas på plats eller via Sten Sjöberg 
som du når på 070-6118986. 
 

11 juli kommer återfallsknuttarna på besök till IFK för att fika på logen. 
Det är fjärde gången de kommer till Bjurfors. Så vill ni se en del fina  
ekipage så gör ett besök denna kväll. 
 
IFK Bjurfors fyller som tidigare nämnts 70 år i år och den 30 juli blir det 
hemvändardag i Bjurfors med start klockan 13.00 då det blir uppträdande 
med Ukuleleorkestern med temat Ulla Billqvist, 40-talets stora stjärna.  
Klockan 16.00 blir det konsert med JP Nyströms 50 % (se nedan).   
Dessutom serveras, palt, hamburgare, fika och det finns möjlighet att titta 
på en utställning med gamla foton mm. 
På kvällen blir det pub med trubadur i logen med start klockan 19.00  
Det kommer att säljas alkohol och tilltugg och entrén är 100kr.   
Varmt välkomna!                                                                                     Anki 

JP Nyströms 50% kl 16.00 30 juli 
 
Svante Lindqvist och Markus Falck är två 
norrbottniska riksspelmän som spelat ihop 
i närmare 40 år. Två rutinerade män som 
sällan är allvarliga men alltid seriösa.  
Entré 180 kr. Förköp 070-625 40 06 

 

BYABLADET 
juni 2016 

Skråmträskbygdens byaförening 

www.skråmträskbygden.se 

Skråmträskskolan har fått 10 000 kr i stipendium för inköp av material till 
teknikundervisning.        

 Foto: Åsa Karlsson 



 

Skolan  
Till läsåret 16/17 genomförs en organisationsföränd-
ring på skolan. Elevkullarna varierar i storlek år från 
år och för att möta detta så blir det kommande läsår 
en 1-3:a och en 4-5:a, istället för nuvarande 1-2 och 
3-5. Det ger en jämnare fördelning av elever mellan 
klasserna.  
Nytt är också att barnen som är fem år lämnar förskolan och bildar en grupp 
tillsammans med förskoleklassbarnen (sexåringarna) på skolan. Sara Lin-
dqvist slutar på förskolan för att istället arbeta med den gruppen och på 
fritids. Åsa Karlsson och Malin Lindmark har huvudansvaret för åk 1-3 
och Ewa Larsson för åk 4-5. Jan Blom fortsätter på fritids men kommer 
också att ha vissa lektioner i skolan.  
Birgitta Ulfhielm lämnar Skråmträskskolan den 1 september då hon väljer 
att gå i pension lite i förtid.  
 
Glädjande för eleverna i Skråmträsk är att skolan har fått ett stipendium på 
10 000 kronor och inte bara det, utan också blommor, diplom och en massa 
godis. Godiset är slut men pengarna finns kvar då det inte ännu är bestämt 
vad som ska köpas in, men det blir material för att utveckla teknikundervis-
ningen på skolan.  
Det känns inspirerande och roligt att få så pass mycket pengar som dessu-
tom är öronmärkta till teknikämnet, tycker undertecknad som nu funderar på 
hur pengarna ska användas på bästa sätt för skolans elever. 

   Ewa 

Öppet på Skråmträsk bygdemuseum i sommar 
Skråmträsk bygdemuseum håller öppet lördagarna 30 juli, 2 aug, 9 aug 
och 16 aug kl. 11.00-14.00 
I Museet finns vardagsföremål från 1800- och 1900-talet, gamla tidningar, 
skulpturer samt modeller av hästar och byggnader som Gunnel Johansson 
gjort. 
Du får även se Skråmträskmejeriets "liggare" som visar hur många liter 
mjölk som kom till Skråmträsk mejeri mellan 1886-1932. Eller tillverkningen 
av VB-ost och vem som köpt osten. 
Lördagen den 16 aug kommer syskonbarnen till Gunnel (Roger och Chris-
ter) att visa modeller av ångmaskiner mm samt visa tavlor som har målats 
av Christer. 
 
Adress: Skråmträsk 333 (skyltar finns). Ca 1,5 km från Burträskvägen, 
efter vägen mot Brännvattnet. 
Parkering: vid logen på G-Ds jordgubbsodling. 
Frågor kan ställas till Bernt Johansson tel. 070-6283069 

Emil 

 

Evenemang i Skråmträsk Kvarn sommaren 2016 
  
Lö 11 juni kl 13-15 Vernissage - Konstutställning Lligo Matson 

                                   & Marita Edlund 

Lö 11 juni , kl 19  Sommarteater: I en sal på lasarettet. Entré/förköp. 

Lö 18 juni, kl 19  Sommarteater: I en sal på lasarettet. Entré/förköp. 

Fr 24 juni, kl 21  Midsommarnatt: Berättelser, sång och musik. 

                             Kaféet öppet kl 20-24. 

Lö 2 juli, kl 13-15  Vernissage - Fotoutställning Conny Lundström. 

Må 4 juli, kl 19  Sommarprat med Georg Boström, Skellefteå. 

Fr 8 juli, kl 19  Sommarteater: Valfrid – sedelförfalskaren från   

                             Järvtjärn. Entré/förköp.                    

Må 11 juli, kl 19  Sommarmusik: Daniel Furugren & Nina Sandell. 

Lö 16 juli, kl 13-15  Vernissage - Konstutställning Ethel Marklund. 

Sö 17 juli, kl 14  Barn- & familjeteater: Stigen – En saga för vuxna  

                             och barn. Entré/förköp. 

Må 18 juli, kl 18  Allsång med André Malmén. Gästartist: D40 jazz. 

                   kl 20  Allsång (samma som kl 18). 

Må 25 juli, kl 19  Sommarprat med Philip Cohen, Skellefteå. 

To 28 juli, kl 18-21  Tangokväll med prova på första timmen. 

Fr 29 juli, kl 19  Musikunderhållning. Annelie Vigren med band.  

Lö 30 juli, kl 13-15  Vernissage - Konstutställning Ewa Burström 

Må 1 aug, kl 19  Gospelkonsert med kören Trinity 

Må 8 aug kl 18  Allsång med André Malmén. Gäst: Olivia Schönfeldt. 

                   kl 20  Allsång (samma som kl 18). 

Konst- & fotoutställningar hela sommaren.    
 

Skråmträsk Kvarn har kvalificerat sig in i White Guide Café 2016 som en av 
336 kaféer i Sverige och rankas som ett kafé med god klass. 
 
” Vi känner oss väldigt hedrade och detta inspirerar oss att jobba vidare för 
att höja ribban ytterligare. Tack till alla fantastiska gäster och sommarjob-
bare - utan er vore det inget kafé!”  

Asta Hellgren 

Rättelse
Markering
6 aug, 13 aug och 20 aug



 

Ledigt förråd? 
Byaföreningen vill hyra 10 m2 förrådsutrymme som bör vara  

torrt, låsbart och möjligt att bruka även vintertid.  
Hör av dig till någon i byaföreningens styrelse eller  
skicka e-post till skramtraskbygden@gmail.com. 

Fastighetsbolaget har hållit årsmöte 
21 personer var närvarande på mötet. Styrelsen och revisorerna omvaldes. 
Det gångna årets stora händelser var försäljning av affärsfastigheten och 
etablering av tankstationen. 
Möjlighet att återköpa aktier i bolaget har funnits under året, 20 personer har 
begärt återköp men huvuddelen av aktieägarna har valt att låta sina aktier 
vara kvar i bolaget.  
P-O ställde en allmän fråga till de närvarande om fastighetsbolagets fram-
tida verksamhet och önskade in förslag. Det som framkommit är till exempel 
fortsatt utveckling av tankstationen och att arbeta för att byn skall kunna er-
bjuda tomter till försäljning. Inga beslut tog kring dessa frågor vid årsmötet. 
Troligtvis kommer det lite mera skyltning av tankstationen framöver. Tank-
stationen har gått över förväntan med betydligt större försäljning än beräk-
nat, det tankas lite drygt 2 000 liter per dag, 62 m3 per månad  
Garaget har bytt hyresgäst från byaföreningen till Skråmträsk Foder. Än så 
länge har de båda verksamheterna ”bytt plats”, och byaföreningen förvarar 
tillfälligtvis sin utrustning hemma hos Charlotta men önskar hitta en mera 
permanent plats för sin utrustning (se nedan). Garaget kommer att få ny 
rödfärg under sommaren, målare är bokad. 

Alf-Martin F 

Skråmträsks samfällighetsförenings årsmöte  
Ett knappt 30-tal personer var samlade i Skråmträsks bönhus. Som vanligt 
beviljades flera bidrag från föreningen till bygdens fortsatta utveckling. 
Skråmträskbygdens byaförening fick 7 500 kr där en stor del av pengarna 
är tänkta till upprustning av bagarstugan vid Noret i Skråmträsk. Kyrkbäck-
ens intresseförening fick 2000 kr till utplantering av ädelfisk i Kyrkbäcksträs-
ket och Skråmträsks bönhusförening fick 12 000 kr till drift av bönhuset.  
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och ordinarie ledamöter för kommande 
verksamhetsår är som tidigare Per-Olov Andersson (ordförande), Zaka-
rias Pante och Greger Larsson. Till valberedning utsågs Martin Vågell och 
Mikael Pante.  
Styrelsen uppdrogs för kommande år att genomföra röjningar på förening-
ens mark samt se över förvaltningen av föreningens fondinnehav. Mötet 
avrundades med smörgåstårta och en dragning av Elisabeth Berggren om 
hur arbetet fortgår med åtgärder för att minska tillförseln av näringsämnen 
till Skråmträsket. De markägare som är intresserade av att veta mer om 
detta eller har något tänkbart projekt välkomnas att kontakta henne. 
 

Zakarias Pante 

 

 

Metartävling 
Den 21 augusti kl 18.00 är det dags för årets metartävling på 
badstranden. Fisket sker från båt eller från stranden/bryggan 
med metspö. Startavgift 30 kr för alla över 15 år och gratis för 
barn. Ingen föranmälan krävs men kom ett litet tag innan.  
Fina priser till vinnarna och gratis fika och korv att grilla till alla. Vuxen och 
barnklass. Efter tävlingens slut får man gärna stanna kvar för annan aktivi-
tet tex kubb eller bara surra med andra bybor.  
 
I år kommer det inte att anordnas något triathlon, vi hoppas att detta evene-
mang kan göra comeback nästa år! 

Metarteamet 
 

Kyrkbäcken 
Den 31 maj planterades 150 kg regnbåge i sjön. Den 18 juni kl 10.00 är 
det fiskepremiär i Kyrkbäcksträsket. 
Välkomna! 

IFK Bjurfors har haft årsmöte 
Mötet inleddes med en tyst minut för Sven-Olof Holmström som hastigt gått 
bort.  Han var uppvuxen i Bjurfors och har gjort mycket för föreningen och 
har även ingått i styrelsen som suppleant i många år.  
Efter en stagdeändring har styrelsen utökats med fler ledamöter och styrel-
sen består nu av Elllinor Forsell Lindberg, Arne Andersson, Sten Sjöberg, 
Daniel Söderström, Fredrik Forsberg, Kenneth Holmgren, Gunnar Karlsson, 
Anders Boman, Andreas Forsell, Erik Olofsson, Emil Öhlund.  Malin Linder 
avtackades efter många år som ungdomsansvarig och även Zakarias Pante 
som lämnade över kassörsuppdraget till Daniel Söderström som är ny i sty-
relsen. 
IFK Bjurfors ungdomsverksamhet har fått minnesgåvor vid Ragnvald Sand-
bergs begravning som kommer att hanteras via en fond.  
 

Anki 

Vill du hjälpa till i Byabladsgruppen?  
Elisabeth Berggren slutar i byabladsredaktionen. Vi tackar henne för det 
värdefulla arbete hon har lagt ned på Byabladet under några år.  
Vi vill nu bli fler i gruppen. Om arbetet delas på fler blir det mindre jobb för 
var och en och det gör det lättare för någon att hoppa över att skriva i ett 
blad om man skulle ha mycket att göra någon period. 
Vi träffas på möte inför varje blad, det tar ungefär en timme. Då pratar vi 
om bladets innehåll och fördelar skrivuppgifterna mellan oss. Sedan har 
man ungefär en vecka på sig att skriva sina artiklar som sedan skickas till 
den som sätter ihop alla texter till ett färdigt Byablad. Välkommen att höra 
av dig till Håkan Nordmark om du vill vara med och hjälpa till. 

Ewa 



 

Felicia Lundmark, 22 och Robin Lindström, 23 har tillsammans 
med deras hund flyttat in på Bergliden 109 (Stenliden).  Familjen 
kommer dessutom att utökas i mitten på juli då de väntar smått.  
Felicia är från Skellefteå och Robin från Boliden och de har tidigare 
bott i stan. Felicia studerar till socionom och har en termin kvar och 
Robin jobbar i Renströmsgruvan. På fritiden är Felicia fritidspolitiker 
och det tar en hel del tid, Robin gillar att jaga med hunden och att 
köra skoter.  
                                                                                                       Anki 

Ny motionslåda 
För att uppmuntra er till mer motionerande så utökar byaföreningen antalet  
motionslådor. Den nya finns uppsatt på en lyktstolpe vid korsningen västra 
vägen (länsväg 802) och skolvägen. Där kan ni nu notera aktiviteter och 
vinna priser.  

Håkan 

Påminnelse om medlemsavgift 
Byaföreningen la i år inte in inbetalningskort för medlemsavgift i april må-
nads utgåva av byabladet. Tyvärr tycks det ha lett till att färre har betalat 
årsavgiften 50 kr/person eller 200 kr/familj. Du som vill stödja byaförening-
ens verksamhet kan betala in avgiften till Swishnummer 123 149 24 79 eller 
plusgiro 137 65 61-5. 

Håkan  

Tisdagsträffen 
På tisdagar under sommaren möts motorcykel-åkarna i Tisdagsträffen på 
torget i stan för att göra en gemensam utflykt. De frågade byaföreningen 
om de kunde komma till Skråmträsk i sommar och vi svarade ja. Planen är 
att de kommer till bönhuset den 19 juli kl. 19:00 för att fika och umgås. Blir 
det dåligt väder den dagen flyttas träffen till samma tid efterföljande dag, 
onsdag 20/7. Bybor som är intresserade av motorcyklar eller fikasugna är 
också välkomna till bönhuset. Byaföreningen har även planer på att ordna 
underhållning i form av musik under träffen.   

Håkan 

Cykelutflykt 
Söndag den 7 augusti kl. 13:00 samlas vi bredvid Kvarn för en utflykt till 
jätteasparna vid Lill-Stensträsket. För att komma dit cyklar vi först 7 km och 
sen promenerar vi 100 m in i skogen. Per-Olov Andersson guidar oss i sko-
gen. Efter att ha beskådat asparna så intar vi medhavt fika. Utflykten avslu-
tas därefter med en cykeltur hem. 

Håkan 
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Pimpeltävling 
Den 16 april var det pimpeltävling i Kyrkbäcksträsket. Sexton deltagare lycka-
des få upp abborrar men Daniel Ledin fick en röding. Fiskpåsen med störst vikt 
hade Gustav Berggren i barnklassen samt Tore Furberg i vuxenklassen. Evene-
manget  avslutades med priser, varmkorv och läsk till alla pimplare. 

Håkan 

 

SPF Seniorerna Skråmträskbygden 
Sommarens aktiviteter: 

Tisdagar kl 18.00 träffas vi vid "Gröna Lund" för prat och allsång, medtag 
fika. Vid ihållande regn träffas vi på café Kvarnen. 

Torsdagar kl 18.00 spelar vi boule på skolans hockeyplan. Medtag fika. 
Inställt vid ihållande regn. 

Torsdag 22 sept kl 12.00 klädvisning i Ljusvattnets skidstuga. Då bjuder 
vi in SPF Seniorerna Åbyn-Ljusvattnet. 

 
Vi planerar att under juli och augusti göra två bilutflykter där vi samåker. Vi 
tänkte oss att åka till Tuvan och till Burträsk hembygdsområde. Datum för 
utflykterna planerar vi när vi träffas vid" Gröna Lund". 
 

Styrelsen gm Evy 

10 juli kl 11.00 Sommarmöte på Liabacken. Staffan Lindström  
och Korsdraget. Medtag fika. 

14 aug kl 9.00 Bussresa med avgång från Anderstorp. Besök i  
Lövånger kyrka, lunch i Munkviken, rosenträdgård  
och kaffe i Åkullsjön. Hemma ca 18.00. Pris 300 kr. 

21 aug kl 11.00 Friluftsmöte på bönhusgården. Lars Lundström, medtag 
fika. 

31 aug kl 13.00 Onsdagsträff. Mats Holmqvist, servering. 

7 sep kl 13.00 Vi startar träffpunkten. Medtag fikabröd, kaffe finns. 

10 sep kl 18.00 Cafè. Gamla bilder på gårdar i Skråmträsk, allsång m.m. 
Insamling till Bönhuset. 

18 sep kl 11.00 Gudstjänst. Mats Holmqvist 

9 okt kl 11.00 Talare från kyrkan, sång Fishermans friends. Kollekt till 
Bönhuset 

15 okt kl 18.00 Café. Pär-David och Elisabeth Carlsson, Rosenius 200 år. 

23 okt kl 11.00 Salt Gudstjänst. Barnens bibel utdelning m.m 

30 okt kl 11.00 Gudstjänst. Kristoffer Hedman, närliggande byar inbjuds. 

EFS aktiviteter 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inger L 




