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Bagarstugan
Nu är bagarstugan vid Noret, Skråmträsk, reparerad och klar för användning.
Du som är medlem i byaföreningen kan boka stugan på anslagstavlan vid
affären. Nyckeln hämtar man sedan i kassan på affären. Det kostar 50 kr per
baktillfälle och det kan betalas till Swishnummer 123 303 47 82 eller
plusgironummer 137 65 61-5. Sätt degen på jäsning!
Håkan

Skråmträskbygdens Byaförening
www.skramtraskbygden.se

SPF Seniorerna Skråmträskbygden
•
•
•

•

Tisdagar fr.o.m. den 13 juni träff med allsång vid ”Gröna Lund” kl. 18.00.
Medtag fika.
Torsdagar fr.o.m. den 15 juni kl. 18.00 spelar vi boule vid Skråmträskskolan.
Medtag fika. Inställt vid ihållande regn.
Torsdag den 3 augusti sommarresa till TRYSUNDA. Ett av Höga Kustens
mest besökta naturreservat. Avresa från Skråmträsk, vid Stures garage, kl.
7.00, återresa ca 21.45. Vi bjuder in SPF Åbyn Ljusvattnet. Pris 900 kr. I
priset ingår resa i modern buss, Lestanders buss, båtresa t/r Trysunda,
guidning och lättare lunch ute på Trysunda. Middag på hemvägen. På
förmiddag kommer bussen att stanna för en medhavd fika.
I mån av plats kan även du som inte är medlem åka med. Anmälan till
Gunilla senast torsdag den 20 juli, tel. 070–3706761.
Under juni och juli kommer vi att planera kortare utflykter med egna bilar.
Information om dag och resmål annonseras vid affären.
Styrelsen

Sommarens EFS program
23 jul kl. 11
13 aug
20 aug kl. 11
26 aug kl. 18
2 sep kl. 11
24 sep kl. 11
1 okt kl. 11
4 okt kl. 13
15 okt
21 okt kl.18
29 okt kl. 11

Friluftsmöte i Lia. Ulrika Lindh MTG (musik till glädje),
medtag fika.
Bussutfärd till bl.a. Vindeln.
Friluftsgudstjänst bönhusgården. Lars Jonsson, Markus o
Katarina Nyström. Medtag fika.
Surströmming. 50 kr vuxna, barn gratis. Korv finns.
Höstmarknad, lotteri, lätt lunch, sång m.m. Gåvor till
marknad och lotteri mottages tacksamt. Programmet ej
klart, affisch kommer senare.
Gudstjänst. Arne Andersson, sång Magda Hellgren,
servering, Lars Jonsson och Mats Nyström berättar.
Gudstjänst. Lars-Martin Lund.
Onsdagsträff. Karin Widman berättar.
Salt Gudstjänst. Barnens bibel utdelning, Karin
Widman, barnkören, scouterna.
Musikcafé. St. Olovs kyrkokör.
Mässa. Talare från kyrkan.
Inger L

Kyrkbäcken
Fiskepremiären i Kyrkbäcksträsket är i år den 17 juni kl. 10. Det är beställt 50
kg laxöring och 100 kg regnbåge som skall vara inplanterat innan dess.
Välkomna!
Cecilia

Badstrandsdagen
Den 27 maj samlades ett tappert gäng bybor med krattor, spadar och diverse
redskap vid badstranden i Skråmträsk, för att tillsammans göra stranden redo
inför sommaren. Som avslutning bjöds det på hamburgare och kaffe till alla som
medverkat.
Emil

Sommarläsning
Visste du att det finns två välfyllda bokhyllor på IFK i stora salen? Där kan du
låna eller byta böcker alldeles gratis. Nu under sommaren när det är fotboll är
skolan ofta öppen på kvällarna och då kan du passa på att hitta någon bra
semesterläsning.
Anki

Historiskt

Per-Olov

Foto: Mattias Hedström

År 1809 hade ryssarna besegrat den
svenska armén och stannade kvar i
Skellefteåtrakten under sommaren.
Även Skråmträsk fick besök. I
skriften ”Ett sekel i Skelleftebygden”
från 1973 (finns på byns hemsida)
berättar äldre Skråmträskare om sina
minnen och om vad de hört från
tidigare generationer. Bland annat
finns en berättelse om vad som
hände 1809. Delar av den berättelsen handlar om en desertör:
I Skråmträsk bodde en rysk desertör som kallades Sundskall'n. Han var född på
Dagö och var svensk till börden. Ehuru han som många andra svenskester
enrollerats i ryska armen. När han kom till Skråmträsk deserterade han och
gömde sig i byn. Av en bonde tilldelades han en jordbit. Där byggde han sig en
liten stuga, som sedan dess har kallats Sundsjäla. Av sin ryska uniform behöll
han endast sitt breda bälte med mässingsspänne. Han brukade säga om sin
närmaste granne, Karl-Ulrik Lundmark, att han var snäll som ”ä stauvuair”, vilket
betydde att han var god och snäll.
Sundskall'n redde sig väl för vintern. I motsats till ortens bönder, som i regel inte
körde hem ved för längre tid än några dagar, så skaffade han sig ved för
vinterbehovet. Han var van vid snöstormarna från sin hemö och visste att det
inte var lätt att få hem ved när snön täppt till vägarna i skogen. När grannarna
stod där utan ved i vinterrusket grymtade ryssen på sitt godmodiga sätt: Den
som nu är utan ved ja, ja. Den som nu är utan ved jo, jo.
Den här omtalade Sundsjäla var ett stycke jord mellan nuvarande Erland
Nyström och Otto Karlsson. (Läs, mellan Kennet/Susanne och Marcus/Therese
Nyström i Västra Skråmträsk).
Författare Ester Larsson.

Fotbollsskola
18 barn födda 2002–2011 är anmälda till årets fotbollsskola som kommer att
genomföras 18–22 juni. Fyra ungdomsledare kommer att leda barnen under
veckan. Maria Salgut är huvudansvarig och har du missat att anmäla ditt barn
går det bra att efteranmäla till Maria på 070–2449819.
Anki

Återfallsknuttarna
Återfallsknuttarna verkar tycka att Bjurfors är en trevlig plats att komma till för
17 juli kommer de för femte gången för att fika på logen. Så är du sugen att se
en del fina ekipage så gör ett besök på IFK.
Anki

Skråmträsk Bygdemuseum
Skråmträsk bygdemuseum kommer att hålla öppet den 5 och 6 augusti kl.
11-14. I museet finns skulpturer av hästar och rådjur samt byggnader som
Gunnel Johansson har gjort. Dessutom gamla föremål från 1800- och 1900talet. Det finns även en ”liggare” från Skråmträsk mejeri som visar hur många
liter mjölk som levererades till mejeriet mellan 1886–1932 och om
tillverkningen av Västerbottensost. Vid bra väder kommer också en ramsåg
och ångmaskiner i miniatyrform att visas. Museet kommer också att hålla
öppet den 23 september under de lokalhistoriska dagarna. Har man inte
möjlighet att besöka museet under dessa dagar kan man som en grupp ringa
till Bernt Johansson för att komma överens om ett besök, tel. 070-6283069.
Adress: Skråmträsk 333 och parkering vid logen på G-Ds jordgubbsodling.
Cecilia

Metartävling
Lördag den 5 augusti kl. 17.30 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. Fisket pågår till kl. 19.30 och
efter det blir det invägning och prisutdelning.
Fina priser till vinnarna och gratis fika och korv till alla. Vuxen och barnklass.
Ingen föranmälan krävs men kom gärna en stund innan startskottet. Efter
tävlingens slut får man gärna stanna kvar och umgås kring elden eller spela
sällskapsspel i form av kubb eller liknande. Välkomna!
Cecilia

Skogsträff
Nästa skogsträff är planerad till tisdag den 8 augusti. Alla som är intresserade
är välkomna och vi träffas kl. 18.30 vid bönhuset. Huvudtemat får bli att tolka en
skogsbruksplan. Glöm inte att ta med fika!
Per-Olov

Evenemang i Skråmträsk Kvarn sommaren 2017
Lö 10 juni kl. 13-15
Må 26 juni kl. 19

Vernissage - Konstutställning Åke Olofsson.
Jazzkonsert Olivia Schönfeldt sång, Johan Wållberg
piano. Entré 100 kr. *
Lö 1 juli kl. 13-15
Vernissage - Fotoutställning Isabell Lundberg.
Må 3 juli kl. 19
Musikunderhållning Robert Lindberg och Jörgen
Svedberg spelar rytmisk folkmusik inbäddad i en stor
portion humor. Entré 80 kr. *
Fr 7 juli kl. 19
Sommarteater 'Föreställningen om Torgny Lindgren'
& 'Skräddar Molins berättelser' av och med Gunnar
Eklund. Entré inkl. fika 280 kr. Förköp/biljettbokning:
tickster.com el. 0910–589060
Lö 8 juli kl. 19
Sommarteater Samma som fredag 7 juli
Må 10 juli kl. 19
Musikunderhållning 'Taube - ord och en massa visor.'
André Malmén, Lisa Larsson, Jörgen Svedberg. Entré
80 kr. *
Lö 15 juli kl. 13-15
Vernissage - Fotoutställning Gunnar Nordlund.
Må 17 juli kl. 19
Allsång med André Malmén. Gästartist: Olov
Antonsson. Entré 60 kr. *
Må 24 juli kl. 19
Allsång med André Malmén. Gästartister: Window
Weather. Entré 60 kr. *
To 27 juli kl. 18-21
Tangokväll med prova-på första timmen.
Lö 29 juli kl. 13-15
Vernissage - Konstutställning Pär-Erik Wikström
Må 31 juli kl. 19
Berättarföreställning 'Händelser vid vattnet' av och
med P-E Wikström och Linda Marklund. Entré 80 kr. *
Må 7 aug kl. 19
Konsert Country med Tennessee Road.
Entré 100 kr. *
Sommarens utställningar:
10 juni - 30 juni
Konstutställning. Åke Olofsson, Östra Falmark.
1 juli - 14 juli
Fotoutställning. Isabell Lundberg, Skråmträsk.
15 juli - 28 juli
Fotoutställning. Gunnar Nordlund, Bjurön (Lövånger).
29 juli - 13 aug
Konstutställning. Pär-Erik Wikström, Risnäs (Burträsk).
* Förköp till våra evenemang: www.tickster.com eller i Skråmträsk Kvarn.
Kvarvarande biljetter säljs vid entrén.
Arr: Skråmträsk Kvarn & Studieförbundet Vuxenskolan.

Skråmträsk Saloon
Den 13 juli kommer det att hållas en countryfestival
på Skråmträsk saloon. Mer information kommer
senare på facebook
och på hemsidan
www.skramtrasksaloon.se.
Cecilia

Rismyrliden sommarprogram
Serveringen och handelsboden är öppen 25 juni – 20 aug kl. 10–18 samt 21
aug – 2 sep kl. 12-16. Våfflor gräddas lördag och söndag kl. 12–16.
Köksträdgård med gamla kulturgrönsaker och en avdelning, under uppbyggnad,
med krydd- och medicinalväxter med inriktning på kvinnors hälsa. Gudstjänst
varje söndag 25 juni - 13 aug kl. 14. Smedjan: aktivitet alla lördagar kl. 11-16.
Musikunderhållningar:
To 29 juni kl. 18
Bromans blandning.
To 6 juli kl. 18
Skråmträskara. Musik o sång samt allsång
On 12 juli kl. 18
Anders Lindmark o Ernst Åman. Dragspel, sång och
historier.
To 20 juli kl. 18
Senadrage. Ett glatt gäng med musik, sång o historier.
To 27 juli kl. 18
Meta Andreasson med dotter. Musik, sång och
berättelser.
To 3 aug kl. 18
Arjeplogarna. Ovanlig musik med tramporgel o fiol.
To 10 aug kl. 18
Lars Långström orkester. Jazz.
Lö 12 aug kl. 10–18 Spelmanstämma med mängder av spelemän/kvinnor
To 17 aug kl. 18
Lycksele dragspelsklubb
Ti 4 juli kl. 18
Teater: Kvarnspelet. Inträde.
Vecka 26: Spånhyvling. Vecka 27 och ev. v28, mån-tors: Bakningskurs,
ljusugnsbröd och mjukkaka, avgift 150 kr. Planerat i juli: Reptillverkning,
örtvandring med Gertrud Hellgren, lieslåtterkurs med demonstration av
räfstillverkning, tidsresor för barn. Planerat i augusti: Vallhundsuppvisning i
samband med att fåren flyttar hem.
Lördag 2 september: Skördefest med försäljning av gårdens produkter.
När programmet är helt klart kommer det att finnas på Rismyrlidens hemsida
och på planerad Facebooksida.
Per-Olov

Midsommarfirande i Bjurfors
Som vanligt blir det midsommarfirande på idrottsplatsen
på midsommarafton klockan 12.00. Det blir dans runt
midsommarstången, lotterier, aktiviteter för barnen och
fika. Barnens aktiviteter är som vanligt gratis. Kan du
hjälpa till med bak eller har några vinster att skänka till
lotteriet kan du kontakta Maria Hellgren 070–6667121.
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.
Anki

Årsmöte IFK
IFK Bjurfors har hållit årsmöte. Förutom de sedvanliga
årsmötesfrågorna beslutades att den gamla delen av
skolan samt taket ska målas under sommaren enligt den
offert som tagits. Styrelsen omvaldes i sin helhet och
består av Ellinor Forsell Lindberg, Arne Andersson, Sten
Sjöberg, Daniel Söderström, Fredrik Forsberg, Kenneth
Holmgren, Gunnar Karlsson, Anders Boman, Andreas
Forsell, Erik Olofsson samt Emil Öhlund.
Anki

Majstämma
Samfällighetsföreningens årsmöte hölls den 7 maj med ett 30-tal av
medlemmarna närvarande. Det togs beslut om bidrag till Bönhusföreningen och
Kyrkbäcken samt beslut om försäljning av ett par mindre markområden som
föreningen äger. Ungskogen runt telemasten i västra byn ska lövröjas och
styrelsen fick i uppdrag att undersöka om vi kan sälja bort flera av de små
markområden som föreningen äger. Det kan gälla gamla vägar, lertäkter eller
torvtäkter, mark som inte har något egentligt värde för byn eller föreningen. Om
vi samordnar det här så kan vi kanske få ner lantmäterikostnaderna till en rimlig
nivå. De som är intresserade av mark som samfällighetsföreningen äger får
gärna höra av sig till mig redan nu.
Efter mötet redogjorde Isabell Lundberg för resultaten från sin undersökning av
Skråmträsket. Hon visade på att Skråmträsket har stora förråd av fosfor på
bottnen och att denna frigörs när bottenvattnet blir syrefritt. Resultatet blir
algblomning. Hon visade också på ett par sätt att komma till rätta med
problemet, men idag finns inga planer för åtgärder. Det vi måste vara noga med
i dagsläget är att inte tillföra mer fosfor än nödvändigt, t.ex. genom bra
avloppsanläggningar, måttlig fosforgödsling och att undvika ytvatten från öppen
jord som rinner direkt ner i diken och bäckar.
Per-Olov

Kanadagässen
Som vi skrev i förra numret av Byabladet så är byns jägare beredda att
organisera jakt på kanadagås om den blir ett sanitärt problem på badstranden i
sommar. Byaföreningens badstrandsgrupp planerar att först prova sätta upp ett
lågt stängsel mellan bryggan och vassen. Det lär nämligen vara så att gässen
alltid landar på vatten och sedan vandrar upp på land. Även ett lågt stängsel lär
ska stoppa den vandringen. Badgästerna som kommer först till stranden kan
haka ner stängslet och för de som lämnar sist blir det då viktigt att sätta upp
stängslet igen. Vi hoppas att stängselmetoden fungerar så att sommarjakt kan
undvikas, men något måste göras. Nu undviker många badstranden på grund
av gässens nedsmutsning.
Per-Olov

Nyinflyttad
Anna Johansson (23) har flyttat från Moröhöjden i Skellefteå till sin sambo Linus
Laestander (22) på adressen Brännvattnet 22. Hon har bott i Brännvattnet
sedan september 2014 men inte ändrat adress förrän i januari i år. Tidigare har
hon jobbat i äldreomsorgen i Burträsk men är för närvarande arbetslös. Djur
(hästar, hundar, får) är hennes fritidsintresse. Linus tycker om att skruva i skotrar
och bilar på fritiden, samt jakt och fiske. Han jobbar i Nystöms Måleri på
somrarna och på vintern i Ljusvattnets Skoterskrot. I Brännvattnet är Linus född
och Anna säger att hon tycker det är ett fint ställe.
Håkan

Ny pantmaskin på Handlarn
Nu är den nya pantmaskinen igång på Handlarn. Förutom att maskinen är snabb
(upp till 60 burkar/minut) så går det också att skänka panten till SoS barnbyar
eller någon av de lokala föreningarna. Den som pantar väljer vid varje
panttillfälle vart pengarna ska gå. Naturligtvis går det fortfarande bra att välja att
ta ut pantersättningen själv som tidigare.
Kom gärna in och testa den nya maskinen vid tillfälle så får du se hur den
fungerar.
Erik & Asta

Vandaler
Tyvärr har det den senaste
tiden uppmärksammats att
det har varit stökigt och
förstörts inredning i
byaföreningens byggnader.
Bastun på badstranden och
grillstugan i Gröna Lund har
varit nedskräpade. Eldstaden
i grillstugan har satts sönder
och motionslådan på Gröna
Lund har länsats på innehåll.
Rapportera till byaföreningen om ni upptäcker skadegörelse på nån av byns
mötesplatser. Låt oss hjälpas åt att bevara våra gemensamt uppförda
anläggningar.
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 plusgiro 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.

