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Några av deltagarna på tabata i Skråmträsk gymnastiksal. De
träffas på måndagar klockan 18.30 under ledning av Cecilia Burlin.

Skråmträskbygdens Byaförening
www.skramtraskbygden.se

Årsmöten
Visa delaktighet och gör din röst hörd på följande
årsmöten:
• Söndag 18 februari kl. 11:00 har
Bönhusföreningen årsmöte i bönhuset.
• Salt (unga i EFS) har årsmöte fredag 23
februari kl. 18,00.
• Skråmträsk jaktvårdsklubb har årsmöte
måndag 12 mars kl. 19.00 i bönhuset. Vi
bjuder
på
fika.
Sedvanliga
mötesförhandlingar. Det blir bl.a. diskussion om avskjutningen under rådjursjakten.
• Söndag 25 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 bjuder på
fika. Välkomna!
• Skråmträsk Fastighetsbolag AB håller sitt årsmöte i bönhuset söndag den
6 maj kl. 18.
• Samfällighetsföreningens årsmöte hålls samma dag, 6 maj kl. 19 i
bönhuset.
Joacim Ledin, Per-Olov, Håkan

Byagruppsmötet
Ansvaret för delar av byaföreningens verksamhet har fördelats ut till badstrands, replifts-, byablads-, bagarstuge- och vattengruppen. De som ingår i grupperna
kallas till ett Byagruppsmöte där man redovisar vad man gjort under föregående
år, samt vilka planer man har för det kommande året. I planen ska gruppen
utreda behovet av underhåll för sin verksamhet, samt fundera på hur man skulle
kunna utveckla verksamheten.
Vid mötet den 21/1 framkom att repliftsgruppen har planer på att fixa timern till
belysningen, förbättra belysningen samt förtydliga avstigningsplatsen. På grund
av att det slarvas med säkerhet och drift av repliften så funderas det på en ny
pistvaktsutbildning och ett nytt lås till liften.
Badstrandsgruppen planerar för en badstrandsdag även i år. Det diskuterades
om möjligheterna att ha en separat brygga för fiskare vid badstranden, hur man
ska hantera soporna, ta emot bidrag från besökare till underhåll av badplatsen
samt ansvar och säkerhet för lekredskap och bryggor.
Vattengruppen har tänkt byta filtermaterial i kalkfilteranläggningen.
Styrelsen hoppas på större uppslutning vid nästa års byagruppsmöte eftersom
det endast var fyra gruppmedlemmar som var med denna gång.
Håkan

SPF Seniorerna Skråmträskbygden
Vårens aktiviteter:
• Sittgympa tisdagar 11.45 hela terminen.
• Litteraturcirkel tisdagar 12.45 hela terminen.
• Boccia torsdagar kl 18.00 hela terminen.
• Torsdag den 15 februari kl 12.00. Årsmöte i bönhuset. Sedvanliga
årsmötesförhandlingar.
Kurt-Lennart
Holmgren visar naturbilder.
Föreningen bjuder på smörgåstårta.
• Tisdag den 27 mars kl 13.00 Café, föreningen bjuder på våfflor.
• Onsdag den 25 april kl 12.00 i Ljusvattnets skidstuga. Visning av vårkläder
i samarbete med SeniorShop. Lunch serveras. Lotteri.
• Under maj månad, Café där musikgruppen Skråmträskara medverkar med
allsång till förmån för Världens Barn.
Gamla och Nya medlemmar är välkomna till våra aktiviteter!
Evy Karlsson

Liadag
Lördag den 17 mars kl. 11:00 – 14:00 blir det pulkbackedag i Lia. Repliften är
igång för de som vill ha hjälp uppför backen. Byaföreningen säljer hamburgare,
läsk, kaffe och fikabröd. LRF anordnar en frågetävling.
Håkan

IFK Bjurfors
Inga planerade aktiviteter just nu, men håll gärna koll på IFK Bjurfors sida på
Facebook.
Anki

Burträskbygdens skoterklubb
Under hösten har vi renoverat skoterbron över
Finnforsån vid vändskivan. Planen var att hinna röja
kring leder och märka upp ordentligt innan vintern.
Problemet är att vi inte är så många som jobbar med
detta, så tid och energi gick till att renovera bron.
Önskan inför sommar/höst 2018 är att få ordning på
ledmärkning kring Bjurfors och Brännkälen. Vi vill så
klart också bygga en bro över Bureälven.
I vinter har det däremot körts på planteringar på en del ställen. Det vi från
klubbens sida kan göra är att märka upp så bra som möjligt, samt att informera.
Ni som har Facebook, titta gärna in på sidan för att se om ledinformation.
För att det ska finnas pengar till att sladda och märka upp leder, bygga och laga
broar så behöver vi att alla som kör snöskoter betalar in medlemsavgiften.
Ungdom 100 kr, fr.o.m.19 år 200 kr /år. Tycker det är ett rimligt pris för att köra
på leder. Åker man till fjällen så är det inte ovanligt att betala 200 kr/skoter i
ledavgift för en vecka. Man 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 På kommunens hemsida finns en karttjänst där man kan
se skoterlederna (http://kartor.skelleftea.se/cbkort).
Ni som är intresserade av att hjälpa till, hör gärna av er. Vi har då snö så det
räcker till!
Jon Nilsson

Renovering i Skråmträsk Kvarn
I mitten av december påbörjade vi en renovering av Skråmträsk Kvarn för att
kunna utöka användningen av byggnaden. Vi har borrat för bergvärme och
håller just nu på att installera ett värmesystem och bättre ventilation. Vinden
kommer också att isoleras. Detta gör vi för att kunna hålla kvarnen uppvärmd
höst, vinter och vår. Verksamheten med sommarkafé förändras inte p g a
renoveringarna utan kommer att vara öppet ca 9 veckor som tidigare.
Uppvärmningen gör däremot att vi fr o m hösten kommer att ha möjlighet att
arrangera evenemang även under övriga tider av året och hålla kaféet öppet
vissa helger. Vi kommer också att erbjuda gruppbokningar och konferenser
under hela året.
Asta & Erik Hellgren

Återvinningsstationen vid Handlarn
Det är i år 25 år sedan Skråmträsk fick en återvinningsstation.
Skråmträsk var då, år 1993, den första ort utanför centrala Skellefteå som fick
en återvinningsstation.
Regina

Barn födda i Skråmträskbygden under 2017
Under det gångna året berikades Skråmträskbygden med 3 nya barn. Här
kommer en liten kort presentation:
• Linnea Sjögren och Magnus Larsson
boende i Orrliden fick i maj en dotter
som heter Viola.
• Jessica och Johan Larsson boende i
Skråmträsk fick i juli en son som heter
Theo.
• Lisa och Thomas Öhlund boende i
Skråmträsk fick i oktober en son som
heter Edvin.
Vi på redaktionen säger stort grattis till föräldrarna och välkomnar dessa
guldklimpar till världen.
Cecilia

Slöjdaren - nya avdelningen på Skråmträsk förskola
I oktober började flytten in på nya avdelningen som ligger i gamla slöjdsalen vid
matsalen på Skråmträskskolan. Linda Larsson och Paulina Johansson jobbar
heltid som förskollärare och Linda Sjöberg 80 % och Elin Olofsson 20 % som
barnskötare.
Det är 14 barn inskrivna, nio 5-åringar (som fyller 6 år 2018) och fem 4-åringar
(som fyller 5 år 2018). De jobbar just nu mest med språklekar med inspiration
från Bornholmsmodellen. Lite bokstäver, rim, ramsor och sånger mm på ett
lustfyllt sätt.
Anki

Försäljning av inaktuella samfälligheter
Skråmträsks samfällighetsförening kallar till möte måndag den 26 februari kl.
19.00 i Skråmträsks bönhus. Detta då styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att
undersöka om inte delar av den mark som markägare i byn äger gemensamt
skulle gå att avyttra. Efter diskussioner med Lantmäteriet har de erbjudit oss ett
subventionerat pris på åtgärden då de anser att det gagnar samhället i stort att
detta genomförs. Det handlar om mycket små markområden som självständigt
i stort sett saknar ekonomiskt värde i dagens skogs- eller jordbruk. De kan ha
fyllt en funktion i en annan tid som till exempel körväg, ler-, torv eller sandtag.
Försäljningarna kommer att ske till ett fastlagt pris och enbart erbjudas den eller
de som har intilliggande mark. Samfällighetsföreningen och dess ekonomiskt
värdefulla markinnehav kommer att kvarstå i föreningen även efter
försäljningarna. Frågor gällande detta kan ställas till styrelsen som består av PO Andersson, Greger Larsson och Zakarias Pante.
Det kommer också att finnas ett dokument som P-O Andersson upprättat som
visar vilka namn olika platser i byn haft historiskt där några finns kvar än idag.
Vet du till exempel var Mjölknäset, Brännvinsudden eller Solskinsstrand ligger?
Zakarias

Renar i området.
Som alla torde ha märkt finns renar
i Skråmträskområdet. Det är
Maskaure och Malå samebyar som
sedan flera vintrar tillbaka har sina
renar härikring. I Västra Skråmträsk
och mot Brönstjärn håller Malå
sameby till, och vid Lidberget och
neråt Klutmark finns renar från
Maskaure sameby, men gränserna
är förstås flytande.
-Det är en hård vinter för renarna i
år då de inte kommer åt betet, och
det är jobbigt att se djuren kämpa i
snödjupet, säger renskötare Peter
Larsson, Maskaure, Arjeplog.
Då renarna pga. snömängden
söker sig ut på vägarna sker många
viltolyckor, och Peter tycker det ska
bli intressant att se utfallet av det
test med elektronisk renvarning
som pågår på Lappvattsheden.
Malå sameby har i samarbete med Umeå universitet satt sändare på renarnas
halsband, och när en ren närmar sig en blinkstolpe vid vägen tänds lampan på
stolpen och på andra stolpar i närheten, och varnar trafikanter.
På vårkanten då man börjar driva renarna hemåt igen tycker Peter är en härlig
tid, och man tillryggalägger ungefär två mil per dag.
Han tillägger att han tycker att samarbetet med markägare och övrig befolkning
här i trakten fungerar mycket bra.
Ann-Gerd

Hundpromenader i Skråmträsk
Tre gånger, 31/12, 7/1 och 28/1 har Guldstadens sociala hundförening haft
hundpromenader i västra Skråmträsk. Det har varit mellan 8–11 personer varje
gång och lika många hundar och byn har fått beröm för den fina skogsvägen på
västra.
Guldstadens sociala hundförening är ett trevligt gäng hundägare som träffas,
oftast söndagar på deras inhägnade område på stämningsgården, och träffarna
har lite olika upplägg eller teman. Men ibland gör de gästspel på olika ställen
som nu i Skråmträsk. Vill du veta mer om föreningen kan du läsa på
socialahund.se och aktiviteterna hittar man i facebookgruppen Guldstadens
Sociala Hundförening.
Anki

Historiskt
När de första jordbrukarna kom till
Skråmträsk fanns inget lantmäteri och
inga rågångar. De små tegar som man
odlade upp tillhörde förstås den som odlat
upp dem. Man hittade ställen där man
röjde och slog sitt vinterfoder i form av
gräs, starr och vass. Vissa områden slogs
nog också gemensamt av bröder och
grannar. Så småningom bytte gårdarna
ägare, gårdar delades och det blev allt
svårare att veta vem som hade rätt till
slåtter på de olika ställena. År 1768 genomfördes ett s.k. storskifte i Skråmträsk.
Där var syftet att klargöra vem som hade rätt till vilken mark och man försökte
också samla ägorna till sammanhängande områden. Från statens sida fanns ett
intresse av att öka jordbruksproduktionen och det menade man att större,
sammanhängande skiften skulle medföra. Skogen delades inte upp utan den
fortsatte att vara gemensam för skattebönderna i byn.
År 1768 fanns 8 skattebönder i byn. De ursprungliga, fyra gårdarna hade alla
delats. År 1801 gjordes ytterligare ett storskifte, då fanns 17 skattebönder i byn.
I dokumenten och kartorna från storskiftena användes bybornas namn på de
olika tegarna och slåttermarkerna. En del lever kvar än idag men andra känner
de flesta inte till. Här är några exempel:
• Bäcknäset: Området runt Kvarnbäckens utlopp
• Jonandersängen: Vid bäcken från Djuptjärn, norr om där Robin och Josefin
bor idag.
• Rödmossamyra: Del av sänkan mellan Lidberget och Storhällstjärn.
• Stefanskläppen: Kullen där bönhuset nu står.
• Båtviksstranna: Nordöstra viken av Lilla Stenträsk. Kallas idag bara
”Stranna”
• Brännvinsudden: Där västra skråmträskvägen korsar Finnforsån, på norra
sidan. Ån kröker där och bildar en udde.
• Lomstrand: Västra stranden av Storhällstjärn.
• Tvärmyra: Sänkan norr om skolan.
• Solimora: Öster om badstranden, del av dagens ”Schwia”.
• Brännladutegarna: Östra byn, ungefär nedanför Pante.
• Gammelkvarnholmen: Ö i Finnforsån, nedanför Greger L. Där låg byns
första kvarn.
• Söndagskläppen: Skogsområdet bakom Vågell.
• Rötron: Vid Finnforsån i Ängarna.
• Barbruängen: Vid Finnforsån i Ängarna.
• Giörjeängen: Vid Finnforsån i Ängarna.
Per-Olov

Vårens program för EFS
sön 4 feb kl 11,00
sön 18 feb kl 11,00
ons 21 feb kl 13,00
sön 25 feb kl 11,00
ons 28 feb kl 13,00
sön 11 feb kl 11,00
ons 21 mar kl 13,00
lör 24 mar kl 18,00
fre 30 mar kl 11,00
sön 14 apr kl 11,00
sön 22 apr kl 11,00
mån 30 apr kl 18,15
sön 6 maj kl 11,00
tor 10 maj kl 8,00

EFS årsmöte. Talare Mats Holmqvist, vi bjuder på
smörgåstårta.
Bönhusföreningens årsmöte. Talare från kyrkan,
föreningen bjuder på semlor.
Träffpunkten. Enkelt samtal och handarbete om man
vill. Medtag fika, dryck finns. Nya träffar bestäms
eftersom.
Mässa. Talare från kyrkan
Onsdagsträff. Lars Jonsson berättar
Skotergudstjänst. Talare från kyrkan. Medtag fika
Onsdagsträff. Sigrid Sturk berättar om återbruk
Café. Burvikssångare och Evelina Hermansson (ung
präst från Bygdeå församling)
Långfredagsgudstjänst. Vi läser Jesu lidandes
historia och sjunger sånger
Birgitta Kågström, sång Erika Kågström
Salt Gudstjänst
Valborgsfirande. Spårbana från Stures garage. Ca
19,00 i bönhuset. Talare Lars-Martin, servering,
lotteri, fiskdamm, brasa, vårsång, vårtal, eftersamling
Gudstjänst. Rune Persson missionär i Tanzania
Gökotta vid Flodabacken, medtag fika.

Jag vill tacka alla som besökt oss, skänkt grejer eller handlat på loppis
i gamla lanthandeln. Tack vare er alla har vi under 2017 kunnat skicka 33 000
kr till Aira sjukhus i Etiopien.
Inger Lundström

Tipsa oss!
Kontakta någon i byabladets redaktion, eller skicka e-post till
skramtraskbygen@gmail.com, om du har tips på något som borde
publiceras i Byabladet.
Redaktionen

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.

