BYABLADET
september 2017

Metartävling
Den 5e augusti var årets metartävling i Skråmträsket där 53 personer deltog.
Vissa fiskade från båt, andra från land eller så stod man bara runt elden och
umgicks. Det blev en trevlig kväll med fina fiskar, prisutdelning, lotteriförsäljning,
fika och grillning/rökning av korv.
Vinnare av vuxenklassen blev Tore Furberg före Sandra Söderlund och Benny
Burlin. Vinnare av barnklassen blev Ellen Marklund före Wilmar Tjärnström och
Arvid Nyström.
Vi från metarteamet vill tacka alla som deltog för en mysig kväll och ett tack till
våra sponsorer som bidrog med fina priser. Stort tack!
Cecilia

Skråmträskbygdens Byaförening
www.skramtraskbygden.se

Tabata
Tabatan drar igång igen måndag 16e oktober kl. 18.30 i Skråmträsk gympasal.
Tabata är en träningsform där man kör en övning aktivt i 20 sekunder och vilar i
10 sekunder. Totalt gör man 8 upprepningar vilket blir 4 minuter per övning.
Under träningspasset går vi igenom 7 olika övningar plus uppvärmning och
stretchning. Alla är välkomna att delta och man utför övningarna efter egen
förmåga.
Kostnaden för att delta är ett medlemskap i IFK Bjurfors. Det man gärna får ta
med sig är en yogamatta/pilatesmatta och inomhusskor. Välkomna!
Cecilia

Gubbinnebandy
Gubbinnebandyn startar igång igen onsdag den 4e oktober i Skråmträsk
gympasal. Observera den nya tiden klockan 19.00. Ta med egen klubba.
Gubbar i alla åldrar är välkomna.
Cecilia

IFK Bjurfors
•

•

•
•

Arbetsdag
Höstens arbetsdag blir lördag den 30 september kl. 10-13. I år kommer även
A-laget i fotboll att medverka på denna arbetsdag så styrelsen hoppas på
god uppslutning. Som vanligt bjuds det på förtäring efter arbetsdagens slut.
Målning av skolan
Planeringen var att skolan skulle målas under sommaren, men den färg
som skulle användas passade inte att måla på den gamla. Så målningen
skjuts upp till nästa sommar. Däremot är taket målat och det blev ett klart
lyft.
Allsång och hockeykväll
Det planeras för både en allsång och en hockeykväll under hösten, men
datum är ännu inte spikade så håll ut utkik på anslag och i sociala medier.
Motionslådor
Det planeras för att ev. fortsätta med motionslådorna de månader som inte
Byaföreningen har dem och i IFK:s regi.
Anki

Byafest
Den 11 november arrangera byaföreningen
en medlemsfest i gympasalen. Det blir mat,
underhållning och pub. Mer information
kommer senare.
Skråmträskbygdens Byaförening

Skogsträff
Nästa skogsträff är planerad till lördag 7 oktober. Alla som är intresserade är
välkomna och vi träffas kl. 08.30 vid bönhuset. Glöm inte att ta med fika!
Per-Olov

Scouterna
Den 29 juli kl. 5:00 gick bussen från Skellefteå och fem scouter och två ledare
från Skråmträsk åkte iväg på ett härligt äventyr. Målet var Patrullrikslägret i
Mossebo utanför Kalmar. Där var vi på en härlig vecka tillsammans med ca 1500
andra scouter. Vi fick uppleva både sol och bad i havet på Öland och regnväder
och åska med blixtar som lyste upp hela den MÖRKA sommarnatten. Lägrets
tema var Hopp och det fick vi med oss hem samt många trevliga minnen.
Snart börjar en ny termin för scouter. Vi kommer att dela på gruppen i år och
erbjuda scouter för åk3-6 varannan vecka på torsdagskvällar med uppstart i
slutet av september.
För åk 7 och uppåt erbjuder vi scouting/tonår med träffar en del fredagar och en
del söndagar under hösten. Kontakta Anna Lundström 0730–717543 eller Anna
Holmström 0910–53055 om du vill veta mer.
Anna Lundström

Barnkören
Här kommer lite info om barnkören. Vi har ändrat namn till tisdagsklubben och
det blir en blandning av sång, lek och pyssel.
Vi träffas följande tisdagar kl. 15-16:
12 sep, 26 sep, 10 okt, 17 okt och 24 okt.
Vi medverkar på gudstjänsten i bönhuset den 15 okt då det är saltgudstjänst.
Alla som går i förskoleklass och äldre är välkomna. Ring 073–8009065 om du
har funderingar.
Linda Lindh

Motionslådorna
Även i år har byaföreningen haft fyra motionslådor uppsatta där man kunnat
skriva sitt namn och vara med på en utlottning i slutet av varje månad (majaugusti.) Varje månad har det dragits tre vinnare och ett barnpris. Sammanlagt
under sommarmånaderna har ca 2085 motionstillfällen registrerats. Varav 165
är barn.
Vi tackar alla motionärer och räknar med att fortsätta med detta även nästa år.
Sara L Gellin

Nyinflyttade
Lisa och Thomas Öhlund har köpt Skråmträsk 36. Lisa är 29 år, född och
uppvuxen i Skråmträsk. Thomas är 43 år och uppvuxen i Skelleftehamn. Lisa
jobbar på Swedbank och Thomas på InfoVista. De har en pojke som heter Oliver
som är 2,5 år och i slutet av oktober väntar de tillökning. De tycker att det känns
jättebra att få flytta till Skråmträsk och inflyttning blir någon gång i oktober.
Cecilia

Älgjakt
Bjurfors-Valliden VVO
Trots det dåliga vädret blev det ändå en ganska bra utdelning då hälften av
tilldelningen på 5 vuxna och 5 kalvar sköts. Två tjurar (en pinntjur och en
trettontaggare), en kviga och två kalvar blev resultatet för 19 älgjägare.
Anki

Skråmträsk
Med gott humör i dåligt väder genomförde Skråmträsk jaktklubb den
gemensamma septemberälgjakten. Totalt sex tjurar, fyra hondjur och två kalvar
har skjutits under knappt två dagar. Ett riktigt bra resultat med hänsyn till vädret.
Återstår gör tre hondjur och elva kalvar.

8/9

Karl-Erik Boström
Jens Lindström
Emil Andersson
Markus Hedström
Peter Karlsson
David Wikstén
Benny Bäcklund

Kviga
Tjur 4
Kalv
Tjur 22
Tjur 7
Tjur 6
Kalv
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Simon Lundström
Emil Andersson
Håkan Nordmark
Zakarias Pante
Zakarias Pante

Tjur 3
Kviga
Tjur 6
Kviga
Ko

Fredag den 13/10 startar den gemensamma oktoberjakten i Skråmträsk.
Zakarias Pante

SPF Seniorerna Skråmträskbygden
Välkomna till höstens aktiviteter!
• Tisdag den 3 oktober kl. 11.30 börjar gymnastiken och tisdagsträffarna.
Ta med eget fika.
• Torsdag en 5 oktober kl. 18.00 börjar boccian i gympan. Ta med eget
fika.
• Torsdag den 12 oktober kl. 14.00 Café med biofilm alt. visning av
naturbilder. Se kommande annonsering vid affären. Välkommen även
du som inte är medlem!
• Torsdag den 16 november kl. 14.00 Café med tårtkalas.
• Onsdag den13 december kl. 12.00 Julfest med julgröt. Luciaprogram
med skolans Lucia.
Vårt mål är att ge social samvaro och trevliga aktiviteter till ortens seniorer. Du
som är senior kom gärna och prova på någon av våra aktiviteter. Om du vill bli
medlem hör av dig till någon i styrelsen! Styrelsen består av Ellinor, Gunilla, Evy,
Birgitta och Erik.
Evy K

Bönhusets tak
Byte av Bönhusets tak var planerat
till våren 2017 men blev fördröjt.
Nästa besked var att byggfirman
skulle komma efter semestern men
det blev försenat igen. Nu är det i
alla fall på gång. I skrivande stund
är ställningarna uppe och takbytet
bör komma igång inom kort.
Per-Olov

Sågverksepoken i Skråmträsk
I skriften ”Ett sekel i Skelleftebygden” har Ester Larsson sammanställt CarlSigvard Båvermans NV-artikel om sågverksepoken i Skråmträsk. Här återges
endast delar av den berättelsen:
Sedan 1800-talet och några år in på 1900-talet fanns det en vattendriven
ramsåg vid Quickforsen och senare vid Sågforsen i Ängarna. Men denna såg
tyckte man låg ocentralt till. Den hade även låg kapacitet, varför planerna på en
modernare såg började ta form. Det skulle bli en tvåbänkars cirkelsåg uppförd
vid Finnforsån söder om nuvarande kvarnen. För planens genomförande
bildades ett byabolag kallat ”Skråmträsk sågaktiebolag”. Dess huvudman var
hemmansägare Frans Pettersson, som sedan under hela sin livstid kom att
spela en framträdande roll i sågeri branschen i byn. Sågbygget startade 1903
och var färdigt året därpå. Som byggmästare anlitades pitebon Johan
Lundström, som medhjälpare Bror Wiksten. Sågställare var värmlänningen Karl
Andersson.
Vattentillgången räckte inte alltid till. Efter vårflödena avtog vattentillgången rätt
snabbt, men avverkningarna ökade år för år. Sågbolaget beslutade då om inköp
av en ångmaskin eller lokomobil. En gnistrande klar vinterdag 1912 kom
vidundret, stort som ett lokomotiv, till byn. Lokomobilen hade kommit till
Bastuträsk station. En Bastuträskbo som hette Lars Hedlund hade åtagit sig
transporten till Skråmträsk. På den tiden fanns ingen väg så transporten fick ske
på vanliga skogsvägar. Man valde att köra ner mot Krångfors och sedan genom
Orrliden. Själv var jag i 12–13 års åldern när den långa hästforan närmade sig
byn. Inte mindre än 6 hästar var spända för ekipaget. Det väldiga flaket med
lokomobilen låg på breda stöttingar med medar som var ca. 75 cm breda.
Järnkolossen var oerhört tung. Det stora svänghjulet togs loss en gång och bara
det krävde block och taljor för att sättas tillbaka. Men lokomobilen kom på plats
medelst stubbrytare och många frivilliga händer. Nu blev det ordentlig fart på
sågningen. Man samkörde ångmaskinen med vattenkraft och kunde därför gå
in för tvåskift. Ofantligt mycket virke sågades under den 10-årsperiod som följde.
Ångmaskinen var i drift in på 1920-talet men då började mindre sågverk som
drevs av råoljemotorer komma i drift och ångmaskinen såldes till Norsjötrakten.
Per-Olov

Handlarn online utökar med kvällsleverans
I våras körde vi igång Handlarns online-butik. Det har gett oss en del nya kunder
som varje vecka beställer och får sin mat hemlevererad från oss. För att ge fler
möjligheten att ta del av denna service vill vi erbjuda leverans även på kvällstid
(torsdagkvällar). Provperioden för detta blir oktober-november och under den
tiden är tjänsten helt kostnadsfri. Om du vill komma igång som kund i onlinebutiken behöver du bara följa instruktionerna på vår hemsida
www.handlarn.skramtrask.se/online.
De som har rätt till hemsändning via kommunen p g a ålder, sjukdom eller
funktionshinder kommer fortfarande att få sina varor utkörda på dagtid tisdagar
och fredagar. Även online-kunder kan få leverans dessa dagar.
Asta

Utterpassage
Många har undrat vad som är byggt i trumman där
Finnforsån går under vägen vid affären. Buden har varit
många men nu har Byabladet bedrivit lite grävande
journalistik och fått veta att det är en ”utterpassage”.
Uttern följer gärna längs stranden på vattendrag men går
inte gärna ner i vattnet för att passera en trumma utan
korsar hellre vägen. Det leder till att många uttrar blir
ihjälkörda, vilket även har hänt i Skråmträsk. Nu hoppas
man att uttrarna ska använda den nybyggda passagen
istället.
Per-Olov

Lokalhistoriska dagar 22–24 september
Nu är det snart dags. Under fredag-söndag den 22–24 september så står
Skråmträsk historia i fokus. Program kommer i Norran och på affisch men så
här är det tänkt i korta drag:
• Fredag 22 kl. 18-21 i Bönhuset med föredrag, musik, utställningar och fika.
• Lördag 23 kl 09.30-12, samling på skolan, rundtur i byn med bil med besök
på museet och i Kyrkbäcken.
Kl. 12-13.30 Lunch (på kvarnen för de som önskar och ryms.)
Kl. 13.30 -17 i Bönhuset med föredrag, bokbord, utställningar och fika.
• Söndag 24 kl.11, söndagsgudstjänst i Bönhuset med Arne Andersson. Fika
med tema runt ”Luther i Skråmträskbygden”.
Per-Olov

EFS Skråmträsk
24 sep 11:00

Avslutning Lokalhistoriska dagar. Gudstjänst Arne Andersson,
musik Magda Hellgren. Kyrkkaffe kring temat "Luther i
Skråmträskbygden” med bl.a. Lars Jonsson, Mats Nyström,
Gertrud Hellgren och Arne Andersson. Kollekt till Bönhuset.
1 okt 11:00 Mikaelimöte med Lars-Martin Lund, sång Gunnel Sandström
4 okt 13:00 Onsdagsträff med Karin Widman, servering
15 okt 11:00 Salt Gudstjänst med Karin Widman, barnkör och scouter.
Utdelning av Barnens Bibel.
21 okt 18:00 Musikcafé, St. Olovs kyrkokör
29 okt 11:00 Mässa, talare från kyrkan
4 nov 11:00 Gudstjänst med Roland Åkerström, sång Karin Viklund
11 nov 18:00 Café, Åke Edström visar film
15 nov 13:00 Onsdagsträff, Ann-Gerd Antonsson berättar, servering
19 nov 11:00 Gudstjänst Lars Lundström
9 dec 18:00 Julfest med Karin Widman, barnkör, scouter
25 dec 8:00 Julotta, talare från kyrkan. Vi bjuder på alkoholfri glögg o
pepparkakor.
Vi vill tacka alla som hjälpt till att genomföra höstmarknaden med allt från
gåvor till att jobba. Tack också alla som kom och handlade, åt eller fikade.
Mest vill vi tacka Gud för det fina vädret, så vi kunde hålla till ute.
EFS styrelse

Loppis fortfarande öppet när skylten är ute. Tack till dem som skänkt grejer och
besökt oss.
Inger

Höstmarknaden
Höstmarknaden på bönhuset blev en trevlig stund för många som fyndade bland
loppisprylar och syltburkar! Det hembakta brödet och bären försvann som smör
i solskenet som vi fick under dagen. Flera hungriga personer inmundigade den
serverade kycklingsalladen ute i solen, medan barnen mumsade på popcorn
och festis under Knattebioföreställningen en trappa upp. Till sist avslutades
marknaden med ljuv musik av Lars Långström. Med melodierna ringandes i våra
öron gick vi sedan nöjda hemåt med mätta magar och kassar fyllda med plantor,
kakor och andra små fynd. Tack alla ni som skänkt saker och bidragit på olika
sätt till marknaden!
Anna Holmström

Öppna förskolan
Öppna förskolan kommer förhoppningsvis att dra igång inom kort på tisdagar.
Ännu är inget datum satt men håll utkik i facebookgruppen Skråmträskbygden,
där kommer mer information senare.
Cecilia

Förskolan
På Skråmträsk förskola för barnen 1–3 år jobbar Anna Lundström, Helena
Lundqvist, Maria Wahlgren, samt Marlene Rickardsson (vikarierar för Lisa
Gustafsson som kommer tillbaka från barnledighet i oktober). De arbetar med
temat "trygghet och språk". "Babblarna" är populära hos både barn och
personal. Just nu är det 14 barn inskrivna, men det är barn i kö som ska börja
så snart den nya förskolan är igång. Då kommer barnen 1–3 år att ha hela den
nuvarande förskolebyggnaden. Den nya avdelningen kommer att heta
"Slöjdaren" och kommer att hålla till i gamla slöjdsalen. Inget datum finns för
inflyttning, men förhoppningsvis blir det under oktober månad. Det kommer att
vara 15 barn i åldern 4–5 år och Linda Sjöberg, Linda Larsson och Paulina
Johansson kommer att arbeta där. Elin Olofsson kommer att arbeta på båda
avdelningarna.
Personalen uppmanar de föräldrar som inte har anmält att de önskar
barnomsorg att göra det så snart som möjligt till kommunen.
Anki

Skolan
Vi har nu en period då det är lite barn på skolan, denna höst började 28 elever
på Skråmträskskolan. I förskoleklassen går 4 elever, i 1–3:an 12 elever och i 4–
5:an 12 elever. Glädjande nog är återväxten ganska god då det är många barn
på förskolan.
För den kommande förskoleavdelningen i slöjdsalen byggs en ny entré på
baksidan av matsalen. Satsningen på barnen i Skråmträsk stannar inte där.
Förskolan ska få en ny utegård, en del av södra änden av skolgården och en
del av den gamla Jordgubbstomten används till bygget. Ett nytt staket ska sättas
upp så att barnen från de båda avdelningarna kommer ut på den inhägnade
gården direkt från entréerna. Det är roligt att det satsas i Skråmträsk!
Ewa Larsson
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