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Den här rubriken hade vi på ett utskick som bönhusföreningen i november 
delade ut till alla hushåll i Skråmträsk angående bidrag till takbyte på bönhuset. 
Vi hade förhoppningar på ett bra resultat, men detta överträffade våra 
förväntningar med råge! Inte mindre än ca 150 000 kr har kommit in. Vi vill rikta 
ett jättestort TACK till er bybor som så generöst har ställt upp för bönhuset! 
Tillsammans med bidrag från Bygdeavgiftsmedel gör det att vi har 
finansieringen för renoveringen klar. 
På årsmötet den 5 februari informerades deltagarna om att det tecknats ett avtal 
med Bergsbyns Plåt till en kostnad av 660 000 kr. Bygget kommer att påbörjas 
under våren. 
Dessa blev invalda i bönhusföreningens styrelse: Anna Holmström, Evy 
Karlsson, Nils-Anders Lund, Östen Lundqvist, Rolf Lundström, Inger Marklund 
(suppleant), Per-Olof Lundström (suppleant). 

Skråmträsk bönhusförenings styrelse 

 

Årsmöten 
 Skråmträsk jaktvårdsklubb planerar årsmöte i bönhuset, onsdag 15 mars 

kl. 19. 

 Söndag 26 mars kl. 19:00 håller Skråmträskbygdens Byaförening sitt 
årsmöte i Skråmträsk bönhus. Skicka in motioner till styrelsen 
(skramtraskbygden@gmail.com) minst två veckor innan mötet. Vi bjudet på 
fika. Välkomna! 

 Skråmträsk Fastighetsbolag AB håller sitt årsmöte i bönhuset söndag den 
7 maj kl. 18. 

 Samfällighetsföreningens årsmöte hålls samma dag, 7 maj kl. 19 i 
bönhuset. 

Per-Olov, Håkan 

 



Byagruppsmöte 
Du som är medlem i någon av byaföreningens ansvarsgrupper (badstrands-, 
replifts-, vatten-, byablads-, bagarstuge- eller rädda-skolangruppen) inbjuds 
till ett möte söndag 19 februari kl. 18:30 Skråmträsk bönhus. 
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 

 

2-årsjubileum 
Tisdag 28 februari firar vi 2-årsjubileum på Handlarn. Eftersom jubileet råkar 
sammanfalla med fettisdag så bjuder vi på kaffe & semlor hela dagen. 
Välkommen att fira med oss! 

Asta & Erik 

 

Skogsträff 
Vi är ju några som träffats ett antal gånger och pratat skog, helst på plats ute i 
skogen. Nu på lördag den 25 februari kl. 08.30-12.00 är det dags igen. Alla som 
är intresserade är välkomna. Teman blir hyggesfritt skogsbruk, stamkvistning 
och lite om gallring, om tiden tillåter. Vi samlas vid vägbommen, där 
skogsbilvägen går in mellan Stora och Lilla Stensträsk. Ta med fika! 

Per-Olov 

 

Liadag 
Skellefteå älvdals LRF-avdelning arrangerar tillsammans med byaföreningen en 
dag full med aktiviteter i Liabacken söndag den 19 mars. Aktiviteterna börjar kl. 
11 och pågår fram till kl. 15. Förutom åkning i backen kommer JDM att visa sina 
skogsmaskiner i arbete i en intilliggande gallring. Norrmaskiner kommer att visa 
skotrar och en vedmaskin. Björkveden från Martinsons som produceras kommer 
att skänkas till pulkbacken. Byaföreningen kommer att ha hamburgare och fika 
till försäljning. Välkomna! 

Zakarias P 

  



Nyinflyttade 
 Jessica Nilsson (25) och Henrik Renman (25) och dottern Elisia (8 mån) 

flyttade i november in på östra Skråmträsk 314 tillsammans med jämthunden 
Lexie och en katt. Tidigare bodde paret i Bursiljum, men tyckte Skråmträsk 
verkade vara en trevlig by med många barnfamiljer så de valde att flytta hit. 
Jessica är uppvuxen på en bondgård i Lappvattnet och jobbar som 
sjuksköterska. Henrik är uppvuxen i Kågedalen och jobbar som elektriker. 
Både tycker om friluftsliv, att jaga och att umgås med nära och kära. 

Anki 

 Under hösten flyttade Therese och Anders Åström till Skråmträsk 55 
tillsammans med katterna Azlan och Tiger, samt hunden Lucy. Båda två har 
ett stort djurintresse och de har fiske som en gemensam hobby. Anders gillar 
även att jaga. 

Emil 

 Inte direkt nyinflyttade, utan för ett bra tag sedan, flyttade Klas Wahlberg (22) 
och Amalia Larsson (22) in i en av lägenheterna vid affären, tillsammans med 
hunden Milo. Klas, som är uppväxt i västra delen av byn, arbetar som 
elektriker och Amalia, som växte upp i Bjurfors, arbetar vid Skelleftetravet. 

Per-Olov 

 
Gatubelysningen 
De återkommande problemen med att  gatubelysningen inte fungerar verkar få 
sin lösning. Efter det senaste avbrottet tog jag kontakt med kommunen för att få 
reda på vad som är problemet och vad de har för plan för att åtgärda felet. Det 
visar sig att styrningen av belysningen i byn sker med hjälp av MiniCall, en teknik 
som var i ropet för sisådär 30 år sedan. Den kommer under sommaren att bytas 
ut mot modern teknik, samma som används i centrala Skellefteå. Så vi ombads 
att hålla ut och om det blir ett nytt avbrott ska vi felanmäla det så fort som möjligt. 

 Ulf Grape 

  



Elljusspåret i Bjurfors 
Elljusspåret i Bjurfors är igång.  Spåret dras upp så fort det är möligt efter snöfall. 
Belysningen har varit trasig men fungerar nu igen tack vare Jarl Stenberg. 
Belysningen startar man själv genom att dra i en vajer i början av spåret, som 
mäter 2,5 km, då tänds belysningen och lyser i ca 1 timme. 

Anki 

 

IFK Bjurfors 
 "Gubbhockey" 

Gubbhockeyn i Bjurfors spelas numer på måndagar 20.00. Det finns en 
sida på Facebook som heter "Gubbhockeyn i Bjurfors (måndagar 20)", där 
finns information om det skulle ställas in osv. Alla är välkomna! 

 Allsång 
Det planeras en allsångskväll med "Skråmträskara" under mars månad, 
håll utkik efter annons i Norran och på anslagstavlor. 

 Fettisdag 
Tisdag 28/2 anordnas det fettisdagsaktiviteter i Bjurfors med start 18.00. 
Allmän skridskoåkning på hockeyplanen och finns det tillräckligt med snö kan 
man åka elljusspåret. Fika kommer att säljas inne i värmen på skolan, både 
semlor (så långt det räcker) och annat fika. Ett lotteri kommer också att 
finnas. Välkomna! 

Anki 

 

Skoterlederna 
Jag skulle vilja informera lite om skoterlederna kring Skråmträsk. Vi jobbar 
vidare med att ännu tydligare märka upp var Burträskbygdens leder går. Ni som 
vill bli medlemmar kan betala in via bankgiro till Burträskbygdens skoterklubb 
på bankgiro nr 224-3087. Det går även att betala via swish på nr: 123 592 44 
77. Använd gärna digitalt medlemskort. Läs mer info på www.btkskoterklubb.nu 
Kommunen har en karttjänst, kartor.skelleftea.se, där man kan se skoterlederna 
(välj Fritid-Skoterleder). Leden mot Klutmark är inskickad till fritidskontoret, men 
är än inte uppdaterad.  
Johan Olofsson sitter med i styrelsen och Zakarias Pante i valberedningen. Jag, 
Jon Nilsson, är ledansvarig för Skråmträsk-området. Ni som har frågor eller är 
intresserade av att hjälpa till kan gärna höra av er. Man måste inte binda upp 
sig. Kanske sladda leden nån gång, röja sly på hösten, laga broar, m.m. 
Ha en fantastisk vinter! 

Jon N 

  

http://www.btkskoterklubb.nu/
kartor.skelleftea.se


Välkomna till SPF Seniorerna Skråmträskbygdens aktiviteter 
Torsdag den 16 februari årsmöte kl. 12.00 i Skråmträsk bönhus. Sedvanliga 
årsmötesförhandlingar (handlingar finns tillgängliga). Mariann Ögren från 
distriktet deltar och informerar. Musikunderhållning av Herman och Sture. 
Lotteri. Föreningen bjuder på smörgåstårta. 
 

 Onsdag den 15 mars kl.14.00 café med filmvisning. Vi visar filmen ”Små 
citroner gula”. Fika och film 30kr. 

 Tisdag den 21 mars kl.13.00 bjuder föreningen på våfflor. 

 Café under april. 
 
SPF Seniorerna Skråmträskbygden har gymnastik, läsecirklar med allsång, 
filmvisning, föreläsningar, boccia, fester, resor mm. Vårt mål är att ge social 
samvaro och trevliga aktiviteter. Du som är senior kom gärna och prova på 
någon av våra aktiviteter. Om du vill bli medlem kan du höra av dig till någon i 
styrelsen. Styrelsen består av Ellinor, Gunilla, Evy och Birgitta. 

Evy 

 

EFS Skråmträsk 
12/2 kl 11.00 EFS årsmöte. Lars o Birgit Lundström. Alla bjuds på 

smörgåstårta. 

18/2 kl 18.00 Café. Åke Hägglund kåserar 

1/3 kl 13.00 Onsdagsträff Lars Jonsson berättar servering 

5/3 kl 11.00 Gudstjänst Magnus Lindh, sång Samuel Lindh 

12/3 kl 11.00 Skotergudstjänst i Lia. Talare Karin Widman, medtag fika 

26/3 kl 11.00 Roger Vikström, sång 

2/4 kl 11.00 Karin Widman och barnkören 

8/4 kl 18.00 Café. Espri ungdomskör 

14/4 kl 11.00 Långfredagsgudstjänst. Vi läser Jesu lidandes historia 

30/4 kl 18.15 Valborgsmässofirande. Spårbana från Stures garage, ca. 
19.00 program i bönhuset, servering, fiskdamm, brasa, 
m.m. 

7/5 kl 11.00 Mässa. Pär-David Carlsson 

25/5 kl 08.00 Gökotta vid flodabacken. Medtag fika 

4/6 kl 11.00 Gudstjänst i Kyrkbäcken. Lars o Birgit Lundström, medtag 
fika 

Jag vill tacka alla som stöder loppis och Aira sjukhus. Vi har skickat in 40 000 
kr till Aira sjukhus. Av den summan har Ljusvattnet genom luncher skänkt 
5000. Tack alla! 

Inger 



 
Handlarn Skråmträsk online 
1 mars drar vi igång Handlarns online-butik. Då finns det möjlighet att beställa 
varor på internet från Handlarn Skråmträsk. Vi packar dina varor och du kan 
välja mellan att hämta själv i butiken eller att få dem hemlevererade. T o m 31 
maj kommer tjänsten att vara kostnadsfri, så passa på att prova redan från start. 
Mera info finns på vår hemsida www.handlarn.skramtrask.se. Naturligtvis går 
det även fortsättningsvis bra att handla i butiken precis som vanligt. 

Asta & Erik 

 

Ett sekel i Skelleftebygden 
Läs berättelser som Skråmträskare sammanställt vid en studiecirkel 1973. 
Dokumentet finns på www.skramtraskbygden.se/historia. Här följer en av alla 
historier som finns med i dokumentet. 
 
Dödsvarsel 
Det var en hel del företeelser, om hackspetten uppehöll sig intill 
människoboningar, och göken likaså, bebådade dödsfall, om råttor angrep 
gångkläder, och dom såg fegljus, om inomhus växter tynade bort, om ett likfölje 
ej höll jämna luckor mellan varje fordon skulle det snart bli ett nytt dödsfall 
varifrån följet kom. 
Blev man trött på dagen ansågs det att den förste som kom skulle bli rik och 
mäktig. 
Om dom talade eller tänkte på en person och denne kom så sa dom, du jer daa 
eint faig (du är då inte feg, han skulle inte dö så fort). Den som var faig ansågs 
skulle dö snart. 
Den som var född mellan tolv och ett ansågs vara född i otid, han var begåvad 
med förmågan att se kommande händelser, för honom uppenbarade sig lätt 
andeväsen, förmåga till spådom, mystik och läkekonsten. 
Hade man knäppt kläderna fel skulle man bli bortbjuden. Om det gick mycket 
mat vid ett bröllop skulle dom som gifte sig få dålig ekonomi. 

Emil 

  

http://www.handlarn.skramtrask.se/
http://www.skramtraskbygden.se/historia


Födda i Skråmträskbygden under 2016 
Skråmträskbygden berikades med en stor skara nyfödda under det gångna året, 
13 barn, varav 3 tvillingpar. 
Här kommer en kort presentation: 

 Emma Ronneklev o Robin Friberg i Bjurfors fick en dotter, Melissa, den 30 
januari. 

 Josse Strömberg o Robin Tjärnström i Skråmträsk fick tvillingpojkar, Otto och 
Henning, den 14 februari. 

 Elin Markström o Jens Lantto i Skråmträsk fick tvillingar, Linn o Emil, den 5 
april. 

 Anna Larsson Westin o Jörgen Larsson i Skråmträsk fick en dotter, Ester, 
den 25 april. 

 Jessica Nilsson o Henrik Renman i Skråmträsk fick en dotter, Elisia, den 14 
juni. 

 Felicia Lundmark o Robin Lindström i Stenliden fick en son, Vincent, den 14 
juli. 

 Christina o Daniel Ledin i Skråmträsk fick en dotter, Nova, den 14 oktober. 

 Cecilia Burlin o Marcus Carlsson i Skråmträsk fick en pojke, Ebbe, den 22 
oktober. 

 Sara Lund Gellin o Stefan Gellin i Skråmträsk fick tvillingar, Irma och Theo, 
den 11 december. 

 Jenny o Christian Lindgren i Orrliden fick en pojke den 27 december.  
 
Vi på redaktionen säger stort Grattis till föräldrarna och önskar alla småttingar 
välkomna till världen. 

Regina 

 

 

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 kan du betala 
årsavgiften på postgiro 137 65 61-5 eller till swishnumret 123 149 24 79. 

Årsavgift: 50 kr/person eller 200 kr/familj. 
Byabladets redaktion: Håkan Nordmark, Anki Södermark, Regina Lindgren, 
Per-Olov Andersson och Emil Sandqvist. 
Utgivningsmånader: februari, april, juni, september och november. 


