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Musikunderhållning på byaföreningens novemberfest. 67 personer åt middag 
och hade trevligt i gympasalen.  
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EFS program 
Sö 19/11 11:00 Lars och Birgit Lundström. Lunchservering: 60 kr vuxna 20 

kr barn. Lotteri. Lotterivinster mottages tacksamt. 

Lö 9/12 18:00 Julfest. Karin Widman, scouter och barn. Övning till 
Luciatåg meddelas på skolan och affisch. Vid frågor 
kontakta Inger L, Linnea eller Elin. 

Må 25/12 8:00 Julotta. Sång av Tage Andersson. Vi bjuder på alkoholfri 
glögg och pepparkakor. 

Lö 6/1 11:00 Trettondagen. Lars Lundström, sång av Markus och 
Katarina Nyström. Vi tar med knytfika 

Sö 14/1 11:00 Talare från Kyrkan, sång Nina Almström. Servering 

Lö 27/1 18:00 Musikcafé A´Cord under ledning av Ellinor Båverman. 

Sö 4/2 11:00 EFS årsmöte. Mats Holmqvist. Vi bjuder på smörgåstårta 

Sö 18/2 11:00 Bönhusföreningens årsmöte. Talare från Kyrkan 

Sö 25/2 11:00 Gudstjänst 

On 28/2 13:00 Onsdagsträff med Lars Jonsson 

Sö 11/3 11:00 Skotergudstjänst i Liabacken  

Obs Träffpunkten bestäms vid varje träff, håll utkik efter affisch.  
Skyltsöndag 3/12 är Loppis öppet 12–16. I övrigt öppet när jag är hemma. 

Inger 

 

SPF Seniorerna Skråmträskbygden 
– Tisdagsträffarna med gympa pågår tom den 12 december. Efter uppehåll 

under jul och nyår börjar vi om igen tisdag den 9 januari. 
– Boccia pågår torsdagar tom 7 december. Vi börjar om torsdag 11 januari. 
– Torsdag den 16 november kl. 14:00: Café med Tårtkalas i bönhuset. Erik 

visar naturbilder. 
– Onsdag den 13 december kl. 12:00: Julfest med julgröt. Luciaprogram med 

skolans lucia. 
– Torsdag den 18 januari kl. 14:00: Café. Information om innehåll kommer 

senare. 
– Torsdag den 15 februari: Årsmöte. 
VÄLKOMNA till våra aktiviteter! 

Styrelsen  



 

Nytt stall och ny ridbana 
En ridanläggning uppförs i Skråmträsk av Nils-Erik Arvidsson vid vägen mot 
Lidbacken. Ett stall med plats för tio hästar står redan klart. Det inrymmer 
gårdens två egna hästar, och åtta stallplatser ska hyras ut. Det går bra för 
hästägare att endast nyttja ridbanan utanför stallet säger Nils-Erik, och man hyr 
då banan månadsvis. Det planerade ridhuset ska börja byggas till våren eller 
sommaren, så Byabladet får anledning att återkomma och berätta mera när hela 
anläggningen är färdig. 

Ann-Gerd 

 
 
 
 
Liften i Lidbacken 
Liften är under renovering men ska var klar för användning när pulksäsongen 
kommer igång. Nyckel finns hos Peter/Therece och hos Anna/Jon. Om man vill 
använda liften så krävs att någon med utbildning startar liften och tar ansvar för 
driften. Den som startar liften är sedan också ansvarig för att liften stängs av. 
De som är intresserade att få utbildning kan vända sig till någon i liftgruppen, 
Emil Andersson, Stefan Gelin, Peter Holmgren eller Jörgen Jonsson. Ibland kan 
repet till liften behöva sträckas. Innan du gör det, kontakta någon i liftgruppen. 

Per-Olov 

 

  



Bygdegården 
Maria Lidman är den nya ägaren till Skråmträsk 286, mer känt som gamla 
Bygdegården. Maria är 39 år och uppvuxen i Skråmträsk. Hon bor i Boliden och 
jobbar på restaurangen Gruvstugan. Hon har påbörjat renovering av 
Bygdegården och planen är att använda den som sommarstuga. Hennes ena 
son Daniel 17 år, går byggprogrammet på Anderstorp och hennes andra son 
Viktor 12 år, går skola i Boliden. 

Cecilia 

 

Markförsäljning 
Vid förra majstämman fick styrelsen för samfällighetsföreningen i uppdrag att 
försöka sälja bort vägar och markområden som byn och samfällighetsföreningen 
inte har någon nytta av. Tanken är att om vi kan genomföra ett större antal 
försäljningar samtidigt så kan lantmäterikostnaden sänkas så att den blir 
acceptabel.  
Styrelsen tänker sig att det här görs i ett antal steg: 
1. Vi begär prisuppgift från lantmäteriet med utgångspunkt från att vi kan sälja 

till 30 olika markägare. 
2. I februari eller mars kallas till en informationsträff för alla intresserade. 
3. Vid majstämman tar vi beslut om vilka markområden som ska säljas, vem 

som ska få köpa, hur vi gör om flera är intresserade, markpriser m.m. 
4. Försäljning och anmälan till lantmäteriet. 
Samfällighetsföreningen är ju i första hand ansvariga för de vägar och den mark 
som föreningen äger. Därutöver så finns ett stort antal samfälligheter som bara 
delas mellan några få fastigheter. Om någon vill passa på att sälja/ köpa en 
sådan samfällighet så är det förstås fritt fram. Ju fler som deltar, ju billigare bör 
lantmäteriet bli per affär. 

Per-Olov 



Kyrkbäcken 
Nu är det inplanterat 250 kg röding i Kyrkbäcksträsket. En del av fiskarna är lite 
större och kan väga uppemot 2–3 kg. Med tanke på att det finns större fiskar i 
sjön bör man använda starka linor och en borr som är minst 150 mm för att 
kunna dra upp dessa fiskar om man får dem på kroken. Fiskepremiären är 
lördag den 16/12 kl. 10:00. 

Cecilia 

 

Älgjakten 
Oktoberjakten för Bjurfors-Vallidens VVO har gått trögt, endast en kalv har 
skjutits.  Under årets jakt har sammanlagt fem vuxna och tre kalvar skjutits och 
av tilldelningen återstår en vuxen och tre kalvar. 

Anki 

Vid älgjaktshelgen 13–15 oktober sköts sex kalvar, en ko, en kviga och en 
pinntjur i Skråmträsk jaktlag. Älgjakten fortsatte sedan onsdag den 18e oktober 
och efter det har hundförare tillsammans med medhjälpare jagat de sista 
kalvarna. 

Cecilia 

 

Bönhustaket 
Äntligen! Precis så tänkte nog många av byborna när arbetet med att byta tak 
på bönhuset sent omsider kom igång. Det var utlovat att takbytet skulle påbörjas 
redan i våras, men det dröjde ända till hösten och då var ju vädret inte det bästa, 
tyvärr. Bättre sent än aldrig, får man väl säga. Nu är det nya fina plåttaket på 
plats! Bönhusföreningens styrelse meddelar att finansieringen verkar hålla trots 
vissa fördyringar och de vill passa på att än en gång tacka byborna för de 
ekonomiska bidrag som gjort genomförandet av takbytet möjligt. 

Sonja 

 

 
 
 
 
 
Träffpunkten 
Sedan fyra år tillbaka samlas en grupp kvinnor cirka fem gånger per termin i 
Skråmträsk bönhus till en gemytlig träff, den s.k. Träffpunkten. De flesta har med 
sig handarbete, och man stickar för det mesta babyfiltar och småbarnskläder, 
som sedan skickas som gåvor till Aira sjukhus i Etiopien. Ibland läser någon en 
kortare berättelse eller en intressant artikel. Man tar med sig eget fikabröd, och 
tar en paus i handarbetet till en kopp kaffe eller te. Alla är välkomna till dessa 
träffar som är vissa onsdagar 13.00-15.00, och datum annonseras inför varje 
träff på anslagstavlan vid Handlarn. 

Ann-Gerd 



Historiskt 
Under medeltiden och ända in på 
1900-talet så hade byamännen 
(numera samfällighets-
föreningen) många uppgifter. 
Man hade ansvar för att ta hand 
om en del fattiga, man fick 
upplåta mark till soldater, skaffa 
fram hästar och hö vid krig, och 
så vidare. Fattigvården bestod 
ofta i att man upplät mark och 
tomter där de olyckligt lottade 
kunde bo och försörja sig så gott 
de kunde. I byn finns fortfarande 
spår efter åtminstone 4 sådana 
torpställen.  
Byamännen har ägnat åtskillig tid 
åt att diskutera den stuga som 
stod på samfälligheten i västra 
delen av byn, där nu telefonmasten 
står. En överenskommelse gjordes 1926 med Eva Karlsson (á Nickerseva) som innebar 
att hon fick bo hyresfritt under sin livstid i en stuga som byamännen skulle underhålla. 
Efter hennes död skulle byamännen fritt förfoga över byggnaden. Hon levde ensam med 
tre barn och försörjde sig på dagsverken i brödbak och annat. 
Eva Karlsson avled den 28 maj 1951 men hennes son Alvar Karlsson bodde kvar i stugan 
Vid majstämman 1956 begärde Alvar Karlsson att få köpa eller hyra stugan. Begäran 
avslogs. Även Bertil Lindström hade ansökt om att få hyra stugan. Sysslomännen 
(styrelsen) fick i uppdrag att ordna om stugans förvaltning och skötsel. 
Den 6 november 1956 kallades byamännen till extra stämma angående Evakåken. Byns 
sysslomän fick då i uppdrag att avhysa Alvar Karlsson från huset. Ett förslag om att Alvar 
skulle få bo kvar avslogs. 
Trots påstötning från byamännen så flyttade han inte på sig. Byamännen skickade den 
5 april 1957 en ansökan till Länsstyrelsen om att Karlsson skulle avhysas. Den 24 maj 
samma år kommer utslaget från Landskansliet i Umeå och det säger kort och gott att 
Karlsson inte har någon rätt till stugan och att han ska flytta. Det är lite oklart när Alvar 
lämnade stugan men mest troligt skedde det någon gång runt 1960. 
Vid majstämman 1964 fick sysslomännen i uppdrag att komma med förslag till vad man 
ska göra med stugan. Året efter hade man en ”livlig diskussion” och hyran sattes till 10 
kr/år. Inkomna anbud förkastades. 
Vid majstämman 1966 fick sysslomännen i uppdrag att sälja stugan. Året efter anhöll 
Hjalmar Larsson om att stugan inte skulle säljas. Frågan bordlades. 
Vid majstämman 1969 anhöll Carl Sigvard och Ludvig Karlsson att Alvar Karlsson skulle 
få bebo kåken. Frågan bordlades. 
Vid majstämman 1970 slopades brandförsäkringen för kåken och 20 röstade för 
uthyrning av kåken, endast 2 röstade för försäljning. 
År 1975 beslutades att ta in anbud på kåken för flyttning, innan maj 1976. När den 
majstämman hölls hade 6 anbud inkommit. Vinnare blev Ingemar Viklund Skellefteå som 
betalade 2 500 kr. Stugan lär ha flyttats till Ragvaldsträsk och används idag som 
sommarstuga. 

Per-Olov 

Bertil Lindström framför Evakåken på 1960-talet 



IFK Bjurfors 
– Allsång 

Fredag 17 november kl. 19 blir det allsång i Bjurfors. Alla hjärtligt välkomna! 
– Julgröt 

Under december månad planeras det för julgröt. Håll utkik på IFK Bjurfors 
facebooksida. 

– Hockeyplanen 
Tanken är att det under kommande vinter ska köras gubbhockey och någon 
typ av skridskoskoj för de mindre barnen. Och självklart blir det också 
traditionell nyårshockey om vädret tillåter. Förutsättningen för detta är att 
det behövs 3–4 personer som vill ställa upp och köra ismaskin och sköta 
om banan för att det ska fungera. Kan du tänka dig att ställa upp hör av dig 
till Fredrik Forsberg på 072–7193056. 

– Motionslådorna 
Som vi skrev i förra bladet är tanken att IFK Bjurfors ska driva 
motionslådorna de månader inte byaföreningen har dom, dvs september-
april. Allt är inte klart, men inom kort är tanken att det drar igång. IFK 
kommer då att använda de befintliga lådorna. Information om när det drar 
igång kommer att finnas på IFK Bjurfors och Skråmträskbygdens hemsidor. 

Anki 

 
 
 
Skyltsöndag  
Söndag den 3 december kl. 13-16 blir det skyltsöndag i 
Skråmträsk.  
Följande föreningar och företag deltar: 
– Handlarn 
– Skråmträsk Kvarn 
– SkråmträskSkon 
– Skråmträsk Foder 
– Elisabeth Berggren (barn-

böcker) 
– Emil Andersson och Östen 

Lundqvist (julkärvar) 
– Skråmträsk EFS (loppis) 
– Skråmträskbygdens 

Byaförening (glögg) 

– IFK Bjurfors 
(hamburgare) 

– Norrmaskiner 
– Bjurfors Jewellery (hantverk) 
– Ingrid Laestander (smått&gott) 
– Järvtjärns utegrisar 
– Skolklasser (försäljning)  
– Anna Holmström (hemslöjd) 
– Gråbergs Plant (julpynt) 

Arrangemang under skyltsöndagen: 
– 13:00 – 14:30 Hästskjuts hos Jerker Bjurman 
– 14:00 Musikunderhållning i Skråmträsk Kvarn 
– 15:00 Dans kring byagranen med Josefin, Annelie och Emma 
Välkomna till en ”julig” tillställning! 

Håkan 



Årets spannmålsskörd 
Som alla väl förstått så har årets kornskörd varit en mindre 
katastrof. Den blöta sommaren och hösten har gjort att det 
varit omöjligt att ta sig ut på åkrarna och när marken blev 
lite fastare så hade kornet börjat gro i sina ax. Havren lade 
sig platt på marken efter slagregnen som kom ganska 
tidigt. 
Byabladet har pratat med tre av byns spannmålsodlare. 
Fredrik Lindh lyckades tröska bortåt hälften av sin areal 
men det har varit en besvärlig skörd. Det fuktiga kornet och 
snön/rimfrosten gjorde att tröskning och torkning fungerat 
sämre än vanligt och har krånglat mer än vanligt. Tack vare 
fliseldad tork så har det trots allt varit möjligt att rädda en 
stor del av skörden. Robin Tjärnström har tröskat mer än 
hälften av sin kornareal, men först efter första frosten, när det torkat upp något. 
Han har krossensilerat allt korn som blev skördat, något som fungerar när man 
kan utfodra till de egna tjurarna. Ingen havre blev skördad. Östen Lundqvist 
hade sått 15 ha men eftersom han skulle sälja sitt korn så valde han att inte 
försöka skörda något alls eftersom kvalitén inte skulle bli så bra och torkningen 
skulle bli kostsam. 
Årets spannmålsskörd blir förstås ett ekonomiskt avbräck för alla odlare i trakten 
och det kan också bli problem vid kommande plöjning där hela skörden ligger 
kvar. 

Per-Olov 

 

 
 
 
Nyförvärv i redaktionen 
Redaktionen för Byabladet har gjort klart med två stycken nyförvärv.  
Det är Sonja Lund och Ann-Gerd Antonsson, båda boende i Skråmträsk, som 
kommer att hjälpa till med skrivandet.  
Vi hälsar dem varmt välkomna i gänget. 

Håkan, Per-Olov, Cecilia, Anki o 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 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, 
Per-Olov Andersson, Cecilia Burlin, Ann-Gerd Antonsson och Sonja Lund. 
Utgivningsmånader: februari, april, juni, september och november. 


