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Pimpeltävling 
Kyrkbäcksträskets Intresseförening anordnade en pimpeltävling den 8/4. Det 
var torrt men lite halt på isen. Av ett hundratal fiskare så var det femton stycken 
som hade fångst att redovisa vid invägningen. Vinnare i tävlingen blev Markus 
Hedström med en röding på 6 hg. Tack för ett trevligt arrangemang där alla 
deltagare fick varmkorv, läsk och ett pris. 
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EFS program 
Fr 14/4 11.00 Långfredagsgudstjänst. Vi läser Jesu lidandes historia 

Sö 30/4 18.15 Valborgsfirande. Spårbana från Stures garage. Ca. 19.00 i 
bönhuset: Karin Widman, servering, lotteri, fiskdamm, 
brasa, vårsånger, vårtal Karl-Erik Boström. Eftersamling: 
Torbjörn Lilja visar bilder. 

Sö 14/5 11.00 Mässa. Pär-David Carlsson 

To 25/5 8.00 Gökotta vid Flodabacken. Tom Randgard, medtag fika. 

Sö 4/6 11.00 Gudstjänst i Kyrkbäcken. Lars och Birgit Lundström, 
medtag fika. 

Sö 23/7 11.00 Friluftsgudstjänst i Lia. Ulrika Lindh, medtag fika. 

Sö 13/8 Resa med EFS-byarna i kretsen till Vindeln med omnejd. 
Mer info senare. 

Sö 20/8 11.00 Friluftsgudstjänst på Bönhusgården. Talare från kyrkan, 
medtag fika. 

 Inger L 

 

 
SPF Seniorerna Skråmträskbygdens aktiviteter 
• Gymnastik, läsecirklar med allsång och boccia pågår till och med april månad. 

• Ev. filmcafé i april. 

• Torsdag den 18 maj bjuder SPF Seniorerna Åbyn Ljusvattnet in till vårfest. Se 
vidare annonsering i Norran. 

• Tisdagsträffar med allsång vid ”Gröna Lund” fr.o.m tisdag den 13 juni kl.18.00. 
Medtag eget fika. 

• Torsdagar fr.o.m. 15 juni kl. 18.00 spelar vi boule vid Skråmträskskolan. 
Medtag fika. Vid ihållande regn inställt. 

• Torsdag den 3 augusti dagsresa till Trysunda. En av skärgårdens vackraste 
öar, ett av Höga Kustens mest besökta naturreservat. Avresa från Skråmträsk 
kl.7.00, återresa ca 21.45. Vi bjuder in SPF Åbyn Ljusvattnet. Se vidare 
annons i Norran. 

• Under juni, juli kommer vi att erbjuda kortare utflykter med egna bilar. Mera 
information kommer senare. 

 
Välkomna! 

Styrelsen 

 



Lokalhistoriska dagar 
Skelleftebygdens lokalhistoriska förening (SKEFO) har i år valt att fokusera på 
Skråmträsk och anordna s.k. lokalhistoriska dagar här. Preliminärt så blir det 
22–24 september. Under de här dagarna så blir det såväl föredrag som 
utställningar och utflykter, allt med Skråmträsks historia som tema. När man 
tidigare anordnat sådana här dagar ute i byarna så har det dragit 4–500 
besökare under de tre dagarna. Byns föreningar är redan engagerade i 
planeringen men om du har tips om något som bör komma med under de här 
dagarna, hör av dig till mig eller någon annan som du vet ingår i planerings-
gruppen. 

Per-Olov 

 

 
Historiskt 
I byakistan (som nu finns på museet) finns ett protokoll från 1785 då en 
lantmätare besökte byn för att dra upp gränserna mot andra byar och mot 
kronans mark. Lantmätaren beskriver i de här protokollet hur mycket 
jordbruksmark av olika slag som byn äger men han ger också en allmän 
beskrivning av byn. Så här skriver han (jag har delvis moderniserat texten):  

Ofvan aförde by som är belägen i WSW 2 á 2 1⁄4 mil från kyrkan varest är 
bytesplats, har till närmaste handelsstäder Piteå 10 och Umeå 17 mil. Svagt 
mulbete, fisket i träsk och sjöar består av gäddor, brax, abbor och mört, till 
husbehov otillräcklig, än mindre till afsalu. Humlegårdar finnes vid en del 
gårdar till husbehov men hos de flesta inga. Litet sjöfoder finnes i träsk, sjöar 
och tjärnar som synes grävning och vattens utledande mycket kunna 
förbättra. Skvaltkvarn är anlagd i älven innan byn som går höst och vår, men 
för övriga malningen måste de bege sig utom byn. Förnämsta 
penningnäringen har bestått i tjärans tillvärkning varigenom skogen synes i 
det närmaste utödd och flera förmåner finnes icke inom detta byaområde.  
Skellefte den 8 mars 1786  
Lars Wallmark  

Vid den här tiden hade byn 11 bönder. Det var kanske inte så lätt att försörja sig 
i byn på den tiden men man kan misstänka att byamännen gav lantmätaren en 
extra eländig bild av byn för att han skulle tilldela byn ett större område från 
kronans mark. 

Per-Olov 

  



Bagarstugan 
Under sommaren 2016 har bagarstugan fått sig lite renovering. Detta efter att 
den blev brandskyddskontrollerad. Då blev det ett antal punkter som vi nu betat 
av. Taket har fått sig lite nya farmarskruvar efter att gamla klockspiken börjat 
krypa upp och släppa. Nya vindskyddsbrädor och fotbräda blev också monterat 
eftersom de gamla var ganska ruttna. Ny takstege, arbetsplattform och 
glidskydd med stege är på plats. Har haft dit plåtslagare som gjorde ny 
takanslutning samt skorstenshuv. Fick hjälp av Lars-Göran Stenlund med att 
mura om skorstenen och att laga sprickor samt lös puts inne på ugnen. Har 
monterat 2 oljeelement och ska även måla all puts vitt nu i vår. Sen återstår bara 
en vanlig sotning. Kommer skriva i Skråmträskgruppen på Facebook när 
bagarstugan är redo att hyra, blir nån gång under våren. 

Anton Åström 

 

En ny förskoleavdelning i Skråmträsk 
Information hämtad från för- och grundskolenämndens protokoll 2017-02-15 
(http://www.skelleftea.se/kommun/moten-protokoll-och-kallelser). 
Förskoleverksamheten i Skråmträsk är idag trångbodda och har varit det under 
senaste året. Inför hösten 2017 är det inte längre möjligt att klara av att hantera 
det kommande behovet på den idag befintliga förskoleavdelningen i 
Skråmträsk. Att behovet av antalet platser i förskoleverksamheten Skråmträsk 
ökar beror på att antalet barn har ökat och fortsätter att stiga. Det behövs en 
lösning för att klara de kommande åren, förslaget är att använda sig av de 
lokaler som i dagsläget används för träslöjd. För att klara slöjdundervisningen 
kommer man att åka till Björnåkersskolan, vilket man redan gör i viss 
utsträckning. 

Regina 

 

  

Solceller 
Handlarn i Skråmträsk har nu haft sin solcells-anläggning i ett år. Under första 
året producerades nästan 16 000 kWh vilket bidrog till att sänka den totala 
förbrukningen.  

Emil 



Öppna förskolan 
Öppna förskolan är i full gång, vi träffas i bönhuset på onsdagar mellan ca 10.30-
13.00. Medtag egen lunch. Kaffe finns. Det finns även en facebookgrupp kring 
detta. Kontakta mig, Cecilia Burlin, för inbjudan till facebookgruppen. Välkomna! 

Cecilia 

 

Maskinvisning i Orrliden 
Den årliga vårvisningen på Norrmaskiner i Orrliden äger rum den 22–23 april kl. 
10-15. IFK Bjurfors kommer att finnas på plats och sälja grillade hamburgare. 
Många olika aktiviteter utlovas för hela familjen. Välkomna! 
  Regina 

 

Årsmöten 
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  

 

Skogsträff 
Dags för alla skogsintresserade att träffas igen. Den 16 maj kl. 18.30 träffas vi 
vid bönhuset för samåkning. Temat blir föryngring (plantering, sådd, 
självföryngring) och hur man bedömer om en föryngring lyckats. 

Per-Olov 

 

Badstrandsdagen 
Lördag den 27 maj kl. 10.00 är det dags att göra badstranden redo inför 
sommaren. Tag med en kratta och andra redskap som kan behövas. 
Badstrandsgruppen bjuder på något ätbart till de som kommer och hjälper till. 
Välkomna! 

Cecilia 

 

Torgny Lindgren-föreställning med Gunnar Eklund 
7–8 juli är det dags igen för teater i Skråmträsk Kvarn. Det blir en helkväll med 
Gunnar Eklund som spelar ”Föreställningen om Torgny Lindgren” och ”Skräddar 
Molins berättelser”. Biljetterna släpps vecka 15 och bokas på www.tickster.se. 
Bland sommarens övriga evenemang i Skråmträsk Kvarn finns även en 
berättarkonsert med Thomas Andersson 11 juli. Evenemangsprogrammet i sin 
helhet presenteras inom kort på vår hemsida www.kvarn.skramtrask.se samt i 
nästa nummer av byabladet. 

Emil 



Jaktklubben har haft årsmöte 
Med Joakim Ledin som ordförande så höll jaktklubben årsmöte i bönhuset den 
15 mars. Många frågor avhandlades. En av dem var problemen med kanadagås 
som förstör badstranden genom att dynga ner gräsmattor och bryggor. Eftersom 
det är en art som egentligen inte hör hemma här så tillåts skyddsjakt när de blir 
en sanitär olägenhet. Jaktklubben är därför beredd att arrangera jakt under 
sommaren om gässen blir ett problem i år också.  
Älgjakten inleds fredag 8 september och efter uppehållet så återupptas den 
fredag 13 oktober.  
Till styrelse valdes Joakim Ledin (ordförande), Fredrik Tjärnström (vice ordf.), 
Daniel Ledin (sekreterare), Lage Furberg (jaktledare) och P-O Andersson 
(kassör). 

Per-Olov 

 

Byaföreningens årsmöte 
Den 26 mars samlades 14 personer till årsmöte för Skråmträskbygdens 
Byaförening. En fråga som diskuterades var om man skulle försöka få sponsorer 
till byabladet. Mötet tyckte att ekonomin i föreningen klarar kostnaderna och att 
man ville ha ett reklamfritt byablad. Det planeras en besiktning av repliften vilket 
sker vartannat år. Möjligheten att ställa upp ett utedass vid repliften ska utredas. 
Säkerheten i liften ifrågasattes eftersom det hade uppmärksammats att 
pistvakter brustit i övervakningen av repåkarna. Vem är ansvarig om en allvarlig 
olycka händer? På badstranden ska ett snöre sättas upp för att förhindra besök 
av kanadagäss. Bagarstugan ska snyggas till genom att målas. Kalkfiltret vid 
träsket ska underhållas och det ska röjas runt omkring det. Det beslöts att låta 
räddaskolan-gruppen vara vilande. Om någon av verksamheterna på skolan 
hotas kan man ta kontakt med byaföreningen för att aktivera gruppen. Det ska 
även kollas upp om man kan få bidrag för att byta ut lamporna i julgrans-
belysningen till energisnålare och tåligare LED-lampor. Planer på nån typ av fest 
finns, trots att det saknas en festgrupp. 
Nya styrelsen: Håkan Nordmark (ordf), Therece Holmgren (sekr), Alma 
Sandqvist (kassör), Alf-Martin Fagertun, Anna Larsson Westin, Anders 
Hedström, Sara Lund Gellin. 

Håkan 

 



 
 
Liadagen 
Liadagen som anordnades av Byaföreningen och Skellefteå Älvdals LRF-
avdelning den 19 mars var en solig dag som gick i skogens tema. Norrmaskiner 
visade upp en vedmaskin, JDM (Martinsons) demonstrerade sina skogs-
maskiner, Angelica och Petter Markstedt drog timmer med sin häst och Per-Olov 
Andersson höll i en tävling med skogstema. Det var många besökare som både 
njöt av vädret och åkte i backen. Kön till byaföreningens fika och 
hamburgerförsäljning ringlade lång hela dagen och 165 hamburgare såldes. 
Sammanfattningsvis en mycket trevlig och uppskattad dag. Arrangörerna tackar 
alla som kom. 

Cecilia och Zakarias 

 

 
Skogstävling under Liadagen 
Under Liadagen hade vi en liten tävling som dels gick ut på att mäta höjden på 
ett stående träd med hjälp av en träpinne och ett måttband, dels att känna igen 
5 kvistar från lövträd. Totalt inkom 52 svar varav 11 deltagare hade alla rätt på 
trädslagen och av dem så hade de här tre den bästa höjdmätning: Inger 
Lundström (14 cm fel på höjden), Carina Lindström (64 cm fel), Mikaela 
Andersson (65 cm fel). 
Efter fällning och mätning av trädet så blev facit 24,16 meter. Vinnare där 
blev Gunilla Forsell med 24,15 meter, alltså bara 1 cm ifrån. Per-Erik Johansson 
kom tvåa med 4 cm avvikelse och Jon Nilsson 6 cm ifrån. 

Per-Olov 

 
  



Foto: Skellefteå Byautvecklingsråd 

Årets landsbygdsutvecklare 
Skellefteå Byautvecklingsråd utsåg i februari Asta och Erik Hellgren till årets 
landsbygdsutvecklare.  
Motiveringen löd: 

“Allt från genuint hantverk, turism och service som hela tiden utvecklas till 
landsbygdsutveckling engagerar och arbetar årets landsbygdsutvecklare 
med. De ser möjligheterna, har inställningen klar för sig.  Att vara positiva 
och ha en ljus framtidstro är nyckeln till framgång. Att våga satsa på tre 
olika områden och dessutom rikta in sig på KRAV-märkta produkter är både 
tufft och nutidstänkande. Lägg där till att engagera de anställda och 
besökare, som de verkligen kan.” 

Emil 

 

Cecilia 
Byabladets redaktion hälsar sin nya medarbetare, Cecilia Burlin, välkommen till 
bygdens största nyhetsbevakande institution. 

Håkan 

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, 
Emil Sandqvist, Per-Olov Andersson och Cecilia Burlin. 
Utgivningsmånader: februari, april, juni, september och november. 



IFK Bjurfors 
• Arbetsdag lördag 13 maj mellan 10–13. Efteråt bjuds det som vanligt på 

hamburgare. Ju fler som kommer desto mer hinns med. Välkomna! 

• Årsmöte måndag 22 maj kl. 19.00 i klubblokalen. Välkomna! 

• Arctic Cat 
För andra året driver IFK Bjurfors fotbollen i egen regi i de gul/svarta 
Bjurforsfärgerna. Alla kommer att känna igen sig från förra året då i stort 
sett samma spelare är kvar och även ledarkvintetten kvarstår med 
Andreas Forssell som huvudtränare. Division V består av 18 lag och vi 
möter alla lag en gång. Det gäller att bli bland de åtta första för att undvika 
nedflyttning till div VI nästa säsong. Första matchen spelas på konstgräs, 
men till den 18 maj räknar vi med att ha planen i Bjurfors redo för spel. 
Spelschema våren: 
14/5 Bjurfors Arctic Cat FC- IFK Ålund (Spelas på Guldvallen) 
18/5 Bjurfors Arctic Cat FC-LUAIK 2  
24/5 Bjurfors Arctic Cat FC-Flarkens IK  
5/6 Bjurfors Arctic Cat FC-Clemensnäs IF  
19/6 Bjurfors Arctic Cat FC-Robertsfors IK 
Välkomna! 

• Ungdomsfotbollen 
3 lag är anmälda till sommarens serier. Lagen är lite tunna för tillfället, men 
förhoppningen finns att det ska lösas. Mix8 (födda -08 till -11) med Marcus 
Nyström och förhoppningsvis någon mer som tränare, Mix10 (födda -06 
till-07) och Pojkar div 7 där även tjejer är välkomna att vara med (födda -
03 till -05). Dessa två lag kommer till en början att tränas av Fredrik 
Forsberg och Bosse Johansson, men behöver några till som kan hjälpa till. 
Har du möjlighet att hjälpa till i någon av lagen kan du höra av dig till 
Fredrik Forsberg på telefon 072-7193056. 

• Fotbollsskola 
Även i sommar planeras det för fotbollsskola i Bjurfors, 18–22 juni för barn 
födda 2002–2011. Maria Salgut kommer att vara huvudansvarig. 
Ungdomar som är intresserade av feriearbete hos IFK Bjurfors, varav en 
uppgift är att vara ledare för fotbollsskolan kan anmäla sig via kommunens 
ferieförmedling. 

• Allsång 

Nyligen genomfördes en allsång med god uppslutning. Nästa allsång 
planeras till hösten. 

• Fikaträff för arbetsgrupperna 

Alla som ingår i städ och vakterigrupperna bjöds nu i slutet på mars in till 
ett fika i klubblokalen som tack för de värdefulla insatser som dessa 
personer gör under året. Utan dessa skulle det vara svårt att driva 
föreningen. Styrelsen vill även här tacka alla som ställer upp. 

Anki 

 



Nyinflyttade 
Ronja Ronneklev, 23 och Robin Lundström, 24 hyr sedan augusti ifjol Valliden 
13. Ronja är uppvuxen i Brönstjärn och jobbar inom äldreomsorgen. Robin är 
uppvuxen i Ursviken och jobbar på Corvara Borrkompaniet. Tidigare bodde i en 
lägenhet i Ursviken men eftersom de var sugna på att bli husägare och chansen 
att hyra kom upp tog de den. Paret har 2 hundar, en amstaff och en rottweiler 
och just hundträning är Ronjas stora intresse, Robin är intresserad av fordon av 
alla slag. 

Anki 

 

Motionslådor 
Även i år kommer motionslådor att placeras ut under maj, juni, juli och augusti. 
Placeringarna blir som ifjol, en i Bjurfors, en vid Gröna Lund, en i korsningen till 
skolan på västra sidan och en vid Skråmträsk Kvarn. Priser utlottas till både barn 
och vuxna varje månad och vinnarna presenteras på Handlarn och på Facebook 
i Skråmträskbygden. 

Anki 

 

Medlemsavgift 
Stöd Skråmträskbygdens Byaförening genom att betala den årliga medlems-
avgiften som är 50 kr/person eller 200 kr/familj. Använd det bifogade 
inbetalningskortet till plusgiro 137 65 61-5 eller Swisha till nummer  
123 149 24 79. 

Håkan 

 
 
 
 
 
 
 



 


