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Reduktionsfisket 
Så här skrev Elisabeth Berggren på Facebook den 2:a oktober: 
Reduktionsfisket är avklarat för det här året. Ca 5000 kg mört och braxen 
fiskades upp. Positivt också att de lyckades styra fisket så att andelen abborre 
och gädda (av totalfångsten) blev låg, ca 10%. Abborren och gäddan släpptes 
tillbaka till sjön. Transporten av fisken till Tuvan har gått enligt planerna. Redan 
nästa säsong förväntas mängden yngel av abborre öka. Ytterligare ett fiske 
kommer att utföras nästa år. Roligt att så många i byn visat intresse för projektet! 
Fisket utfördes med en trål som drogs från två flottar och två man arbetade en 
hel vecka med detta. Man hade visst avbrott för att laga trålen sedan den fastnat 
i något på botten av sjön. Fisken östes över i en container som sedan kördes till 
Tuvan för att omvandlas till biogas. 

Per-Olov 

 

 

Skråmträskskolan 
I juninumret av Byabladet skrev vi om Skråmträskskolan och 6-orna. Hur blir det 
i framtiden - kommer vi så småningom att få behålla eleverna i åk 6 i vår egen 
byaskola istället för att skicka dem till Burträsk? 
Byabladet har kontaktat Ewa Larsson, lärare på Skråmträskskolan, för att höra 
om Skellefteå kommun har hört av sig i ärendet. Hon berättar att ingen 
information har kommit dem till del, så hur det blir nästa läsår är fortsättningsvis 
oklart. Ewa påminde om att i det svar vi fick från kommunen i våras framgår det 
att ärendet ska vara under utredning. 
För- och grundskolenämnden har alltså, som det står i meddelandet från 
kommunen, uppdragit åt skolkontoret att ”…matcha behov och kapacitet när det 
gäller antal barn/elever inom förskola och skola. En bra grund för att bedöma 
hur en framtida skolstruktur ska se ut är att göra kapacitetsbedömningar på ett 
strukturerat och likvärdigt sätt”. Detta ska vara klart innan 2018 års utgång och 
det är av största intresse att vi bybor får veta hur ärendet utvecklar sig. Vi värnar 
ju om vår skola och eleverna. 
I dagsläget finns det 26 elever i årskurs F-5. Fyra lärare arbetar i Skråmträsk-
skolan, varav en på heltid och tre på deltid. En lärarassistent har också anställts. 

Sonja 



Anitas katteri 
Visste du att det finns ett katteri i 
Skråmträsk? Anita Klint som hela sitt liv 
gillat katter, köpte år 2000 sin första 
norska skogkatt, och föder sedan 2014 
upp egna kullar av denna populära ras. 
Nu äger hon fyra vuxna, och hoppas att 
till vårvintern få två nya kullar kattungar. 
Anita är engagerad i den lokala ideella 
föreningen Solkatten, som varje år 
arrangerar en utställning i Skellefteå, 
med flera hundra utställare av olika raser. 
Nästa utställning blir i november 2019 på 
Expolaris. 
Hon har ställt ut egna katter på många 
utställningar i Norden, och varit mycket 
framgångsrik. Två av kattorna är tex 
internationella champions i Finland och 
Norge. Det är god avsättning för hennes 
kattungar, och hon har t.o.m. fått 
förfrågningar från köpare i USA, Schweiz och Portugal bland annat. Då Anita vill 
att hennes kattungar ska få nya hem på närmare håll, så har alla hittills stannat 
i Sverige. 
Det finns förstås speciella egenskaper hos skogkatten som domarna tittar på 
vid utställningar, bl.a. ska huvudet ha en trekantig form med rak profil, kroppen 
ska vara stor och kraftig med lång och bullig svans. Pälsen ska bestå av två 
lager, det undre ulligt och värmande, och det övre ska ha långa, glansiga och 
vattenavstötande täckhår. Vad är då det bästa med denna ras, enligt Anita? Jo, 
hon uppskattar att den är vänlig och sällskaplig, förutom att den, rätt skött, är 
mycket ståtlig att titta på. 

Ann-Gerd 

 
 
 
 

Klädbytardag i Skråmträsk gympasal 
Den 10/11 var det klädbytardag i Skråmträsk gympasal. Så många som 41 
personer lämnade in kläder och skor för barn och vuxna, leksaker, sportartiklar 
och diverse. Klockan 10.00 öppnades dörrarna och kön av köpglada människor 
var lång. Över 120 betalande var det som fick köpa fina grejer till ett bra pris och 
på så sätt återanvända grejer. En del av det som lämnades in skänktes sedan 
bort till välgörenhet. 
Vi som anordnade detta vill tacka byaföreningen för lånet av borden samt tacka 
alla som kom och gjorde detta till en bra dag! 

Cecilia 



Årets älgjakt 
• Från skogsbolag och markägarorganisationerna trycker man även i år på 

för att öka avskjutningen av älg. Man hävdar att skogsskadorna ökar och 
älgstammen därför måste minskas. Skråmträsk har därför haft en tilldelning 
på 32 älgar, varav hälften kalvar. När oktoberjakten avslutades hade vi inte 
nått upp till det antalet, men det var 25 älgar skjutna, varav 11 var kalvar. 
Efter att den samlade jakten har avslutats så fortsätter hundägarna att jaga 
någon dag per vecka och den jakten kan fortsätta ett bra tag till. Hitintills har 
en vuxen älg skjutits på sådan jakt. 
Trots att vi inte nått upp till att skjuta hela tilldelningen så måste årets jakt 
betecknas som lyckad. Inga skadskjutningar eller andra missöden. 
Kvaliteten på köttet blev också bra, trots värmen, men tack vare den nya 
kylvagn som jaktklubben köpte in i fjol. Det är en stor, tvåaxlad kylvagn med 
eget kylaggregat som kan drivas antingen med el eller dieselmotor. 

Per-Olov 

 

• Det har varit en lyckad jakt i Bjurfors/Valliden. Laget har skjutit sex stora och 
åtta kalvar. Jakten avslutades bra då Urban Holmgren sköt en 18-taggare. 
Efter den varma sommaren skulle alla kalvar vägas för att se om de vägde 
mindre än normalt. Men så var inte fallet, utan de hade normal vikt för 
storleken. 

Anki 

 

Kaffestigen 
När laga skifte gjordes i byn 1873–76 så ritade man 
in ”Brönstjärns-vägen”. Den utgick från samfällig-
heten i västra byn, vid telemasten, för att sedan 
slingra sig över berget till Brönstjärn. Vägen är ca. 
7m bred och ägs av samfällighetsföreningen. Att 
vägen senare fick namnet ”kaffestigen” har lite olika 
förklaringar men en förklaring är att byborna i 
Brönstjärn ofta gick vägen över till Skråmträsk för att 
köpa kaffe. Om det är den rätta förklaringen så torde 
man ha följt den förgrening som kommer ner i Rådde, 
vid Jerker Bjurman. 
Hur det än är med namnet så började stigen växa 
igen och bitvis bli svår att följa. En grupp pensionärer 
ägnade därför en dag åt att röja där det behövdes 
och dessutom sätta upp lite markeringar. Stigen utgår alltså från samfälligheten 
i västra byn, norr om Christer Gyllengahm, letar sig över hyggen och genom 
skog upp till en skogsbilväg. Den följer sedan skogsbilvägen några hundra 
meter men svänger sedan in i skogen där den är väl upptrampad ända till 
Brönstjärn och kommer ner vid fotbollsplanen där. Ska man gå hela vägen över 
till Brönstjärn så är det 3 km enkel väg. 

Per-Olov 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johan_Krouth%C3%A9n-Solbelyst_skogsstig.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


IFK Bjurfors 
- Hockeyplanen 

Det behövs en ny hockeyplansansvarig om det ska bli någon is på 
hockeyplanen i vinter. Dessutom behövs det frivilliga som kan tänkas hjälpa 
till att göra is och även folk till en ismaskinsgrupp. Vill du att hockeyplanen 
ska vara igång och kan tänka dig att hjälpa till på något sätt, tveka då inte 
att höra av dig till Fredrik Forsberg på 072–7193056. 

- Hockeykväll 
Det planeras för en hockeykväll framöver, datum inte bestämt. Håll utkik på 
IFK:S facebooksida. 

Anki 

  

SPF 

SPF Seniorerna Skråmträskbygden informerar om höstens aktiviteter. 
- Onsdag den 14 november kl. 13.00: föreningen inbjuder medlemmar till 

tårtkalas, sockerfritt och glutenfritt alternativ finns, underhållning. 
- Tisdagar kl. 11.45: sittgympa i gympasalen, därefter träff i bönhuset med 

allsång, samtal, fika och vi läser ur någon aktuell bok. Ta med eget fika. 
- Torsdagar kl. 18.00: boccia i gympasalen. Ta med fika. 
- Torsdag den 13 december kl. 12.00: julfest med skolans lucia, allsång, 

julgröt, lotteri. 
- Tisdag den 15 jan 2019 kl. 13.00: föreningen inbjuder medlemmar till 

Afternoontea. Erik visar naturbilder. 
- Februari 2019: film och årsmöte. 
VÄLKOMNA! 

Evy K 

Pensionärsbostäder 
I Ljusvattnet har Zakarias och Mikael Pante förvärvat Skebos f.d. lägenheter 
mellan sjöarna i byn. Lägenheterna är stora tvårumslägenheter med egen 
ingång i stil med de som finns intill affären i Skråmträsk. Dessa kommer att hyras 
ut med start den 1 december och förtur ges till äldre personer i bygden som 
önskar ett lättsammare boende och som kan tänka sig att överlåta sitt 
nuvarande hus till en yngre generation. Är du eller någon du känner intresserad 
eller vill titta närmare på dessa så ringer man Zakarias på 073- 8000 135. 

Per-Olov 

 

Husflytt 
Det var många som blev förvånade 
när de mötte ett hus efter vägen nu i 
början på november. Huset, med 
ägare Sarah Mattson, flyttade från 
Bjurfors 38. Det var visst inte en helt 
enkel flytt, men nu står i alla fall huset 
på plats i Ragvaldsträsk. 

Anki, foto: Regina 



Liftskötarkurs 
För att få vara liftskötare i Liabackens lift måste man gå en kurs. Eftersom det 
blir nya rutiner för drift av repliften i vinter måste även de som tidigare gått kursen 
gå den en gång till. Repliftsgruppen kommer att hålla utbildningar vid två 
tillfällen: kl. 10:00 den 25 november samt 9 december. Genom att utbilda dig 
till liftskötare ger du dina barn möjlighet att få åka replift i Liabacken. 

Repliftsgruppen 

 

Nyinflyttade 
Från Bureå har familjen Frostinger flyttat till Andersberg 29. Familjen består av 
Aron (26) som är mjukvaruutvecklare/programmerare på Nuiteq, med 
fritidsintresse att skapa saker i allt från den digitala världen till smedjan. Aiden 
(27) studerar till fordonsmekaniker. Fritidsintressen är att jobba i trädgården, jakt 
och självhushållning. Barnen är Idun (8) och Eili (5). Barnen ska börja skola och 
förskola i Skråmträsk vid årsskiftet. De valde att flytta till Andersberg för att de 
alltid velat flytta till landet och gården hade alla förutsättningar för dem att leva 
de liv de drömt om. Tills vidare kommer de att hyra gården av Zakarias Pante 
men de kommer att förvärva den om alla bitar faller på plats. 

Zakarias Pante 

 

Nybyggarna 
På östra sidan av byn bygger Zakarias Pante ett Jörnträhus. Bygget på-
börjades under andra halvåret 2017 och beräknas vara färdigställt i början av 
2019. Modellen heter Lärkliden men är specialritat med bland annat förändrad 
rums-indelning, två badrum, loft och tre meter i invändig takhöjd. Framför huset 
en altan och där ska också bli ett utekök. Jordvärme tillsammans med 
braskamin är uppvärmningssättet och det är planerat för ett garage bakom 
huset. I dagsläget är det inte klart vem som ska bosätta sig där eller om det 
kommer att användas som fritidsbostad. 
Några hundra meter längre söderut har Dan Markström satt upp ett 
finsktillverkat timmerhus för åretruntboende. Det är gjort i s.k. lamell-timmer som 
egentligen består av tre hoplimmade plank som sedan formats till stockar med 
bra passform, som inte spricker och som ger täta, stabila väggar. Dan säger att 
bygget får ta den tid det tar men att han hoppas på inflyttning innan julen 2019. 

Per-Olov 



 



EFS program 
sön 25 nov 11,00 Gudstjänst. Joel Wadström, sång Nina Almström 

lör 1 dec 18,00 Musikcafé. A´Cord under ledning av Ellinor 
Båverman 

lör 8 dec 18,00 Julfest. Karin Carlsson barngrupper, hemlig 
gäst. 

25 dec 8,00 Julotta. Tage Andersson. Sång Elsa, Lova och 
Magda, alla Hellgren 

6 jan 11,00 Trettondag. Karin Carlsson och Fisherman 
friends 

sön 13 jan Gudstjänst. Talare från kyrkan, knytfika 

lör 19 jan 18,00 Roland Åkerström berättar om sin resa till 
Rumänien 

ons 30 jan 13,00 Onsdagsträff. Kurt Wallmark, minnen från 
handlarlivet. 

sön 1 feb 11,00 Missionsgudstjänst. Staffan Edin, ljus i öster. 

sön 10 feb 11,00 Bönhusföreningens årsmöte. Talare från kyrkan. 
Alla bjuds på semlor. 

sön 17 feb 11,00 EFS årsmöte. Karin Carlsson. Alla bjuds på 
smörgåstårta. 

sön 3 mar 11,00 Gudstjänst. Birgitta Kågström  

sön 10 mar 11,00 Skotergudstjänst i Lia. Lars Lundström, medtag 
fika. 

Loppis fortsätter och är öppet när jag är hemma. Skyltsöndag den 2 dec 
har vi öppet från kl. 12 till 16. Alla välkomna! 
Tack alla som skänkt grejer och handlat! Vi har hittills i år fått in drygt  
30 000 kr där allt går till Aira sjukhus. 

Inger 

 

Kyrkbäcken 
Fiskepremiären i Kyrkbäcken är lördag den 15/12 klockan 10.00. Det är 
inplanterat 200 kg röding och 50 kg laxöring så det finns stor chans att få 
upp en fisk. Välkomna! 

Cecilia 

 

 

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. 


