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Liadagen 
Den 17 mars arrangerade byaföreningen och LRF en pulkbackedag i Lia. 
Ett 80-tal personer var närvarande. Det åktes i backen, åts hamburgare och 
gicks tipsrunda. 

Håkan 

 



 
Byte av vägtrummor 
Som många uppmärksammat har det bytts vägtrummor i Djupliden och Valliden. 
Det har med den biologiska mångfalden att göra. Trummorna har legat för grunt 
för att fisk och smådjur ska komma igenom, därför har dessa sänkts och gjorts 
till naturtrummor. 

Anki 

 

Testa dina kunskaper i bondska 
Vad betyder det att: 

1. Aintjes 
a. Beklaga någon 
b. Gäspa 
c. Längta 

2. Baiss 
a. Vila 
b. Tigga 
c. Rapa 

3. Båda 
a. Kalla in till mat 
b. Svimma 
d. Halka 

4. Fnööks 
a. Gråta 
b. Viska 
c. Fnissa 

5. Häri 
a. Bromsa 
b. Hosta 
c. Smacka 

6. Illmawkes 
a. Våndas 
b. Skrika 
c. Skämta 

7. Kwammen 
a. Sjunka 
b. Kvävas 
d. Nysa 

8. Kånnte'r 
a. Göra affärer 
b. Räkna pengar 
c. Smågräla 

9. Lööij vattne 
a. Ljumma vatten 
b. Frysa vatten 
c. Spola vatten 

10. Tjaijes 
a. Tjära en båt 
b. Tävla 
c. Vilja kräkas 

 
Förklaringar tagna från boken "Skelleftemålet" av Thorsten Marklund. 

Ann-Gerd 

 

Rätta svar: 1a, 2b, 3a, 4c, 5a, 6a, 7b, 8c, 9a, 10c. 



SPF Skråmträskbygdens aktiviteter 
• Hela april har vi gympa 11.45 varje tisdag och läsecirkel i bönhuset kl 13.00. 

• Torsdagar under april fortsätter vi med boccia i gympasalen kl 18.00. 

• Onsdag 25 april kl 12.00: Vårlunch med SeniorShop som har klädvisning 
och försäljning i Skidstugan i Ljusvattnet, lotteri. Lunch och kaffe kostar 120 
kr. Vi bjuder in SPF Åbyn Ljusvattnet. 

• Under maj månad café i bönhuset när musikgruppen Skråmträskara 
medverkar med allsång till förmån för Världens barn. Vilken dag det blir 
annonseras senare. 

• I slutet av juni börjar vi spela boule torsdagar kl 18.00 på grusplanen vid 
skolan. 

• Under juni planerar vi en kortare utflykt där vi samåker i egna bilar. 

• Under juli blir det utflykt med grillning. Plats, dag och tid annonseras senare. 

• SPF Burträsk bjuder in medlemmar i vår förening att följa med på en resa 
till Dalarna med Dalhalla med avresa den 21/7, 4 dagar. Anmälan senast 20 
maj till Annika Olofsson 070-55 46 129. Om du vill veta mera om resan hör 
av dig till Annika eller någon i styrelsen. 

• I början av juli sommarresa som planeras av SPF Åbyn Ljusvattnet. 

• Sommarfest för alla seniorer i länet på Gumboda Hed den 11 augusti. SPF 
Seniorerna Robertsfors inbjuder. 

 
Håll koll på vår hemsida via www.spfseniorerna.se, på SPF;s annonsering i 
Norran på fredagar och på annonsering på anslagstavlan vid Handlarn. 
Välkomna! 

Styrelsen 

 

 
Motionslådor 
Som vanligt kommer byaföreningen att sätta upp motionslådor från maj till och 
med augusti. De är placerade i Bjurfos, vid Kvarn, i Gröna Lund och vid 
korsningen till skolan på Västra Skråmträsk. Priser utlottas till både barn och 
vuxna varje månad och vinnarna presenteras på Handlarn och i Facebook-
gruppen Skråmträskbygden. 

Håkan 

 



Bönhusföreningens årsmöte 
Ännu ett verksamhetsår har lagts till handlingarna 
i Skråmträsk bönhusförening. Den 18 februari 
hölls årsmötet - i bönhuset, förstås. Av 
verksamhetsberättelsen framgår det att bönhuset 
fortsätter vara en central träffpunkt i vår by. 
Gudstjänster och cafékvällar hålls i EFS regi. 
Nyblivna föräldrar väljer bönhuset när det blir 
dags att döpa sina barn och då passar det bra att även ha dopkalaset i lokalerna. 
Detta verkar vara en ihållande trend, för bara under 2017 döptes sju barn här. 
Många av byns grupper och föreningar har sina träffar och sammanträden i 
bönhuset, t.ex. barnkören, scouterna, SPF, Skråmträsk-bygdens byaförening 
m.fl. På bönhusgården samlades motorcyklister i mängd i somras och bönhuset 
var centrum under de lokalhistoriska dagarna i september. 
När det gäller själva fastigheten nämndes förstås takbytet som en av de större 
händelserna under 2018, men det poängteras att det finns behov av fler 
reparationer och underhållsåtgärder. 
Rolf Lundström, som varit kassör i många år, avgick ur styrelsen och avtackades 
av Anna Holmström för sitt gedigna arbete. I styrelsen ingår Anna Holmström 
(ordförande), Nils Anders Lund (sekreterare), samt ledamöterna Inger Marklund, 
Evy Karlsson och Östen Lundqvist. Det har varit svårt, nästan omöjligt, att hitta 
någon som velat ta på sig kassörsuppdraget, men glädjande nog har Linda 
Lindh trätt in som extern kassör. 

Sonja 

 

Jaktklubben 
Vid årsmötet i mars samlades ett 30-tal jägare för att summera året som gått 
och ta beslut inför det kommande jaktåret. År 2017 tilläts vårjakt på råbock för 
första gången. Man kunde konstatera att det blev en möjlighet som utnyttjades 
flitigt och det fälldes 7 råbockar i maj. Under hösten var intresset mindre och 
det fälldes bara något enstaka djur. Jaktklubbens utfodring av rådjur fortsätter i 
stor skala den här vintern. Vi har nog närmare 100 rådjur i byn och med årets 
snödjup så är utfodring en förutsättning för att de ska överleva. 
Jaktklubben gjorde försök att minska antalet kanadagäss i somras, men med 
dålig utdelning. I alla fall så verkar problemen på badstranden ha minskat, så 
jakten kanske gav önskad effekt ändå. 
Årets älgjakt gick betydligt bättre än året innan. Utan att lägga ner alltför 
många jaktdagar så fälldes sammanlagt 28 älgar. Det är idag stor press från 
skogsintressena för att älgstammen ska minskas. Jägarkåren är inte lika pigg 
på att fortsätta med dagens höga avskjutning och det här har lett till splittring 
av vissa älgskötselområden. Dragkampen fortsätter. 
Styrelsen omvaldes vilket gör att Joakim Ledin fortsätter att vara föreningens 
ordförande. Lage Furberg jaktledare, Fredrik Tjärnström vice ordf., Daniel 
Ledin sekreterare, undertecknad kassör och Johanna Edlund suppleant. 

Per-Olov 



 
 
Byaföreningens årsmöte 
Den 25 mars hade byaföreningen årsmöte. Här följer en beskrivning av 
föreningens planerade verksamhet under 2018. Mötet tyckte att bokning av 
bagarstugan skulle göras möjlig från hemsidan. För att öka intresset för bakning 
samt öka utnyttjandet av bagarstugan framfördes önskemål om en bakkurs. 
Motionslådor och cykelutflykt var planerade arrangemang som finns beskrivna 
på annan plats i detta byablad. Till sommaren kan det återigen bli besök av 
tisdagsträffens motorcyklister. Om det går att få ihop en festkommitté är det 
troligt med en byafest till hösten/vintern. Första advent deltar byaföreningen på 
skyltsöndagen. Under året ska de nyinflyttade, som byaföreningen har fått 
kännedom om (tipsa gärna), få gåvor från lokala föreningar och företag. För att 
höja säkerheten vid repliften kommer det att tas fram nya rutiner för de som ska 
köra liften. Byabladet fortsätter att komma ut och hemsidan ska underhållas. 
Även badstranden kommer att underhållas denna sommar. Byaföreningens 
ansvar om det skulle hända olyckor i repliften eller badstranden var uppe till 
diskussion. 
Styrelsen: Håkan Nordmark (ordf), Therece Holmgren (sekr), Alma Sandqvist 
(kassör), Alf-Martin Fagertun, Anna Larsson Westin, Sara Lund Gellin och 
Linnea Öhman. 

Håkan 

 

Medlemsavgift  
Stöd Skråmträskbygdens Byaförening genom att betala den årliga medlems-
avgiften som är 50 kr/person eller 200 kr/familj. Som medlem bidrar du till att 
bl.a. repliften, badstranden och bagarstugan underhålls, samt att du kan läsa 
detta byablad. 
Betala in avgiften på plusgiro 137 65 61-5, 
eller Swisha till nummer 123 149 24 79.  

Håkan 



Vårvisning 
Lördag och söndag 28–29 april blir det vårvisning hos Norrmaskiner i Orrliden. 

Ann-Gerd 

 

Majstämman 
Den 6:e maj kl. 19 är det dags för årets majstämma. En av de viktigare 
punkterna där kommer att bli avyttring av mark som tillhör samfälligheten. 
Framförallt handlar det om gamla vägar och fägator som finns över hela byn 
men som inte används idag. Styrelsen kommer att föreslå att föreningen betalar 
Lantmäteriet 75 000 kr, sedan plockar de bort allt som vi vill ta bort. 
Det blir också försäljning av några mindre markområden som byn inte har 
nytta av idag, men där kan bara angränsande markägare komma på fråga 
som köpare. Majstämman kommer dock att besluta om priser och principer för 
den här försäljningen. 
Kom på majstämman! Det är viktigt att vi får veta vilka vägar som fortfarande 
används och som ska vara kvar. Nästa möte kan det vara för sent. 

Per-Olov 

 

Badstrandsdagen 
Lördag den 2 juni klockan 10.00 samlas vi på Skråmträsk badplats och fixar 
inför sommaren. Medtag gärna egen kratta, spade och skottkärra. 
Byaföreningen bjuder på hamburgare till lunch. Välkomna! 

Badstrandsgruppen 

 
Cykelutflykt 
På nationaldagen, den 6 juni kl. 10, samlas vi på skolan för ett besök vid några 
av våra kulturhistoriska minnesmärken. Vi kommer att göra ett stopp för fika (alt. 
lunch) så ta med lämplig förtäring. Det blir ca. 6 km att cykla, enkel väg, samt 
kortare promenader ut till minnesmärkena. Promenaderna blir huvudsakligen på 
stigar och i terräng, så grova skor är att rekommendera. (Självklart kan man 
delta endast delar av utflykten). Vid ihållande regn ställs utflykten in! 
Läs gärna på i förväg! Broschyren ”Kulturspår i Skråmträsk/Brännvattnet” finns 
nu att ladda hem på Skråmträskbygdens hemsida, under rubriken ”Besöksmål” 
(www.skramtraskbygden.se/besoksmal/kulturspar). Det stora arbetet med att 
dokumentera kulturspåren gjordes av en grupp bybor i början på 1990-talet, 
sedan har en annan grupp röjt upp och kompletterat skyltningen under 2016–
17. 

Per-Olov och Byaföreningen  



 
IFK Bjurfors 
• Arbetsdag 

Vårens arbetsdag är inte spikad, allt är beroende på 
hur vintern och snön släpper sitt grepp. Som vanligt 
blir det med hamburgerlunch till deltagarna. Datumet 
kommer att läggas ut på IFK Bjurfors facebooksida. 

• Utbildning 
Under våren kommer det att anordnas ett informationsmöte/utbildning för 
ungdomsledare och andra intresserade kring nya regler i fotboll för barn och 
ungdomar. SISU är utbildare. Även det datumet kommer att läggas ut på 
IFK:s facebooksida. 

• Årsmöte 
Preliminärt måndag 14 maj kl. 19:00 i klubblokalen. Kom och gör din röst 
hörd. 

• Herrfotbollen blir åter IFK Bjurfors 
Efter att under sex år drivit herrfotbollen under namnet Arctic Cat FC så 
har klubben tillsammans med sponsorerna beslutat att ta tillbaka fotbollen 
till IFK Bjurfors.  Arctic Cat FC bildades 2011 som en samarbetsförening 
mellan IFK Bjurfors och Ljusvattnets IF när lagen gick samman inför 
säsongen 2012. Samarbetet mellan klubbarna varade 2012–2015 och var 
sportsligt mycket framgångsrikt. Föreningen har de två senaste 
säsongerna drivits helt av IFK Bjurfors men nu kommer den att avvecklas 
och all verksamhet överförs till IFK Bjurfors.  Andreas Forssell som varit 
tränare de senaste två säsongerna byter roll och blir lagledare. Ny tränare 
blir Mikael Nöjd. Hemmapremiären sker den 29 maj då vi möter Hjoggböle 
IF. 

• Ungdomsfotbollen 
Två 7-mannalag är anmälda till vårens serier, ett pojkar -06 och ett pojkar -
09. Det blev tyvärr ingen mix-serie, men tjejer är förstås också välkomna att 
spela.  
Lagen har börjat träna i gympan i Skråmträsk på måndagar 18.00-19.30 och 
alla barn födda -04--11 är välkomna. Tränare för de äldre blir Bosse 
Johansson och Fredrik Forsberg och för de yngre Marcus Nyström och 
Anders Boman. 

• Fotbollsskolan 
Det planeras för fotbollsskola 17–21 juni. Barn födda 2012 och tidigare är 
välkomna att vara med. Huvudansvarig blir Maria Salgut. 
Ungdomar som är intresserade av feriearbete hos IFK Bjurfors, varav en 
uppgift är att vara ledare för fotbollsskolan, kan anmäla sig via kommunens 
ferieförmedling. 

Anki 



EFS program 
11/4 kl 13.00 Onsdagsträff. Sigrid Sturk, "gammalt blir nytt" om återbruk 

15/4 kl 11.00 Gudstjänst. Birgitta Kågström, sång Erika Kågström 

22/4 kl 11,00 Salt Gudstjänst. Lis-Mari Bengtsson barn o scouter 

30/4 kl 18,15 Valborgsfirande. Spårbana fr Stures garage. Ca. 19,00 i 
bönhuset: andakt Lars-Martin Lund, sång Theresa 
Lundmark, Lovisa o Stefan Burman. Servering, lotteri och 
fiskdamm. Brasa, vårsånger och vårtal ca 21,00 av Susanne 
Tjärnström. Ca 21,30 eftersamling med naturbilder av Sven 
Ershammar. 

6/5 kl 11,00 Gudstjänst. Rune Persson (missionär fr. Tanzania), sång 
Johanna Vikdahl 

10/5 kl 8.00 Gökotta vid Flodabacken, medtag fika 

3/6 kl 11,00 Gudstjänst i Kyrkbäcken. Arne Andersson, medtag fika 

15/7 kl 11,00 Gudstjänst i Lia. Lars Lundström, sång Katarina o Markus 
Nyström, medtag fika 

5/8 Byarna i EFS kretsen planerar en bussresa 

19/8 kl 11,00 Friluftsgudstjänst på bönhusgården. Talare fr kyrkan, sång 
Kicki Viklund, medtag fika 

2/9 kl 11,00 Gudstjänst. Leif Holm utvecklingskonsulent Umeå, inbjudan 
till byarna 

9/9 kl 11,00 Gudstjänst. Magnus Lindh och gäster från Luleå 

22/9 Höstmarknad på bönhusgården 
 Inger L 

 

 
Pimpeltävling i Kyrkbäcksträsket 
Lördag den 14 april klockan 11.00-13.00 är det dags för den 
årliga pimpeltävlingen på Kyrkbäcksträsket i Brännvattnet. 
Vuxenklass och barnklass, högsta totalvikt med fisk vinner. 
Alla deltagare får pris från det dignande prisbordet även om 
du inte väger in någon fisk. Kyrkbäckens intresseförening 
bjuder på förtäring. Välkomna! 

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. 


