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IFK Bjurfors
•
•
•

Vårens arbetsdag på idrottsplatsen blir den 18 maj klockan 10–13.
Efteråt bjuds alla på hamburgare. Ju fler som kommer, desto mer
hinner göras och desto trevligare blir det.
IFK bjurfors årsmöte är måndag 20 maj klockan 19 i klubblokalen.
Välkomna!
Fotbollsskola planeras även denna sommar. Förutom att barn får
anmäla sig till skolan söks också tre feriearbetare som blir ledare till
fotbollsskolan. Kontaktperson är Maria Salgut på tel. 070-2449819.
Ellinor Forsell Lindberg

Skråmträsk Kvarn
Vår- & sommarsäsongen i Skråmträsk Kvarn startar med teatern ”När
prinsen kom till byn” 18–19 maj. Därefter, fr o m 25 maj, håller vi öppet
alla helger tills sommarsäsongen drar igång på allvar under
midsommarhelgen (med undantag för lördag 8 juni då vi har en
bröllopsbokning). Sommarkafé 22 juni - 11 aug. Under maj och juni har
vi också en del grupper och konferenser inbokade.
Tisdag 28 maj kl. 19 får vi besök från Edelviks kurs i muntligt berättande
där många fantastiska västerbottniska berättelser framkommit. Bland
annat får vi höra Maj Degerstedt Marklund berätta om ”Avali-Matilda” ett levnadsöde på bredaste Norsjö-dialekt. Madelene Edlund bjuder på
en spoken word-föreställning om utbrändhet, Åsa Lundström Öberg
berättar om ett tragiskt kvinnoöde och Linda Marklund drar en Skröna på
bondska. Berättarkaféet innehåller också fler berättare och berättelser.
Fri entré.
Asta & Erik

Vårvisning
Välkomna till Vårvisning i Orrliden lördag och söndag 27–28 april 10:0015:00. Kom och se alla maskinnyheter inom lantbruk, entreprenad,
grönyta och fritid. Vi bjuder på kaffe och bulle och IFK Bjurfors säljer
hamburgare.
Henrik Lavin

Motionslådor
Byaföreningens motionslådor kommer att finnas uppsatta från första maj
till sista augusti. De är placerade i Bjurfors, vid Kvarn, i Gröna Lund och
Västra Skråmträsk. Varje månad utlottas ett pris till barn och vuxna.
Vinnarna presenteras på Handlarn och i Facebook-gruppen
Skråmträskbygden.
Håkan

Badstrandsdagen
Lördag den 1 juni kl. 10.00 är det dags för den årliga badstrandsdagen.
Medtag gärna egen spade och kratta. Det serveras hamburgare till alla
som är med och hjälper till denna dag. Efter badstrandsdagen kommer vi
att sätta upp en klipplista på Handlarn. Skriv gärna upp er där så hjälps
vi åt att badstranden får vara en trivsam plats för bygden.
Vi i badstrandsgruppen vill tacka alla som hjälpte till med badstranden
förra året. För allmän trivsel på badstranden i sommar så ser vi gärna att
man lämnar sina djur hemma.
Badstrandsgruppen

Cykelutflykt
På nationaldagen 6 juni (torsdag) anordnar byaföreningen en cykelutflykt
med start från skolan i Skråmträsk kl. 10. Under ca. 3 timmar guidar PerOlov Andersson oss till kulturminnen vid Lidbacken och sågplatser utefter
Finnforsån. Ta på rejäla skor för kortare promenader och ta med fika för
pausen.
Håkan

Hemvändardag
I år är det dags för en hemvändardag i Skråmträsk eftersom det är fem
år sedan förra gången. Lördag den 13 juli kl. 11-15 planeras det för
aktiviteter på skolgården. Mer information kommer i byabladet i juni.
Förening eller person som vill anordna någon aktivitet på hemvändardagen kan kontakta någon i byaföreningens styrelse eller skicka e-post
till skramtraskbygden@gmail.com.
Håkan

Byaloppis
I sommar kommer det att anordnas en byaloppis i Skråmträsk där man
har en egen loppis på sin gård och sedan får andra möjlighet att ta sig
gård till gård för att fynda saker. Mer information kommer att komma
senare men om man är intresserad av att delta kan man tänka på det nu
ifall man vill vårrensa hemma.
Cecilia

Bagarstugebokning
Byaföreningens medlemmar kan nu boka bagarstugan på webbplatsen
www.skramtraskbygden.se/bagarstugan. De som inte har tillgång till
webben kan boka i kassan hos Handlarn. Nyckeln finns som tidigare att
hämta ut hos Handlarn.
Håkan

Aktiviteter SPF april-juni
•

Den 25 april kl. 12 är vi inbjudna till vårlunch av SPF ÅbynLjusvattnet. Plats Järvtjärn bygdegård, pris 120 kr, De som önskar
delta från vår förening anmäler sig till Birgitta Lundström tel. 0703157058.
• Den 16–17 maj pågår pensionärsparlamentet i Umeå, ett utbyte med
Österbottens SPF. Alla föreningar är inbjudna så kontakta styrelsen
om du vill delta från vår förening.
• Den 29 maj kl. 13.00 inbjuder vi till café i bönhuset med fika och
program.
• Under juni planerar vi en utflykt med grillning i närområdet. Plats, dag
och tid anslås på anslagstavlan och på hemsidan.
• I slutet av juni börjar vi spela boule på torsdagar kl. 18.00 på
grusplanen vid skolan.
Håll koll på vår hemsida via http://www.spfseniorerna.se, annonser i
Norran på fredagar och på annonsering på anslagstavlan vid Handlarn.
Välkomna!
Styrelsen

Samfällighetsföreningens årsmöte
Den 28 april kl. 19 håller samfällighetsföreningen sitt årsmöte i bönhuset.
De nödvändiga besluten togs ju redan i fjol, men en fråga som kommer
upp där är försäljningen av vissa mindre markområden samt att vi ska ta
bort en mängd inaktuella vägar och fägator. Förhoppningsvis får vi besök
av en lantmätare. Arbetet är påbörjat och vi inväntar snösmältningen för
att kunna genomföra lantmäteriförrättningen.
Per-Olov

Fastighetsbolagets årsmöte
Mötet hålls den 28 april kl. 18 i bönhuset. Verksamheten i bolaget flyter
på bra med uthyrning av tankstationen och uthyrning av lokalen för
foderförsäljning. Aktiebolagets ekonomi är god och frågan om hur
pengarna ska användas kommer att tas upp. Ett aktiebolag kan inte
lämna bidrag på samma sätt som t.ex. samfällighetsföreningen utan de
alternativ som diskuteras måste vara mer affärsmässiga.
Per-Olov

Historiskt
I byakistan finns ett protokoll från 1873 som handlar om en massa timmer som
fällts i Skråmträskskogarna utan att ha blivit hemforslat. Vad det här handlar om
är lite svårt att förstå. Skogen ägs 1873 fortfarande gemensamt av byns bönder
men laga skifte hade påbörjats och tre år senare så är skogen skiftad till sina
ägare. Försökte man förse sig med bra timmer innan skiftet? Eller berodde det
på snödjupet som man sa? Kanske tänkte man sälja, fastän det var förbjudet.
Man fick bara hugga till husbehovs i byns gemensamma skog.
Den skogsinspektör Grahl som omnämns, ägde ett hemman i byn men verkar
inte ha bott här.
Protokoll hållet vid allmän byastämma i Skråmträsk den 20 oktober 1873.
§1 Herr skogsinspektören H. Grahl, jämte P.L. Hedström i Bergsbyn, lät genom
kronojägaren C.G. Karlman föredraga att som en myckenhet trä blifvit fälld i
Skråmträsk byaskog förlidet år utan att till husbehov blivit begagnade,
byamännen måtte vidtaga någon åtgärd för stävjande av detta oskick, och
föreslog Karlman att det kring skogen liggande virket måtte å auktion till
högstbjudande försäljas.
Denna åsikt gillades av de närvarande med det förbehåll att; som de själva
uppgiva sig själva hava huggit ett visst antal hvar, som genom förliden snödjupa
vinter blivit liggande, detta antal som här nedan uppgives för var och en, måtte
från auktion vara fredade, såvida de endast äro avsedda för husbehof, och
sammanforslas innan den 15 november detta år.
Följande uppgavs:
Johan Persson, 50 hustimmer liggande söder om Frängsmyrråddet.
Leander Pettersson, 25 hustimmer liggande i Degermyrberget.
Anna-Kajsa Norström, 30 stock liggande norr om Lidberget
Lars Jönsson, 30 stock liggande ömse sidor Lagråddet norr om Ängarna.
Olof August Lindgren och Carl Andersson uppgiva sig hava 30 st hustimmer
liggande i Liden.
Aflidne Lars Jonssons arfvingar eller änka ca. 50 hustimmer i Liden.
J.A Brännström, 30 stycken liggande i en hop väster om Missnäsmoran.
Per Lundmark, 60 sågtimmer till klåfvar söder om Djuptjärn
Johan Östlund, ca. 50 hustimmer liggande söder om Djuptjärn och Lilla
Stensträsk i hopar.
Anders Gabrielsson, 30 stockar liggande söder om Lillträsket.
Anton Larsson 40 stockar i hopar söder Sillmyrmoran.
P.A. Lindgren 40 stockar i hopar söder Sillmyrmoran.
J.A. Moren, 38 eller 40 stockar hitanför Lillträsket.
O. Holmgren ca 60 stycken i hopar i Riskläppen.
Allt vad som ej blifvit sammanfört i hopar innan den 15 november, tillhör den som
först detsamma hemforslar; dock må ingen till afsalu något föryttra. De byamän
som nu äro frånvarande äga att innan veckan är slut hos O. Holmgren till
protokollet uppgiva det antal hustimmer som de hava huggit men ej hemforslat.
Sålunda beslutat intygas, Skråmträsk som ofvan:
Hjalmar Grahl

(Därefter är byamännens namn inskrivna och de har satt sina bomärken
efter)
Per-Olov

Årsmötesrapporter
EFS
Den 17 feb hade EFS sitt årsmöte där prästen Karin Carlsson talade. Efter
servering av smörgåstårta och kaka, inleddes Gudstjänsten med en presentation
av de som avlidit under året. Gertrud Hellgren valdes till ordförande för mötet och
Anna Lundström sekreterare. Det var budgeterat 25 000 kr till Aira sjukhus men
eftersom loppisen gått över förväntan så blev det 42 000 kr. Arne Andersson blev
ny i styrelsen som haft en vakant plats. Övriga i styrelsen är Inger Lundström,
Anna Lundström, Fredrik Lindh och Birgitta Lundström. Erik Hellgren är extern
kassör. Tre nya medlemmar har gått med vilket vi är glada för, vi har nu 52
medlemmar. Det beslöts att verksamheten i bönhuset ska skötas tillsammans
med bönhusföreningen (se nedan). I övrigt godtog årsmötet verksamhetsplanen
som styrelsen föreslagit.
Inger Lundström

Bönhusföreningen
På Bönhusföreningens årsmöte beslutades att tillsammans med EFSföreningens prova arbeta i ansvarsgrupper för att sköta olika sysslor i bönhuset.
Medlemmarna i Bönhusföreningen och EFS-föreningen blev indelade i grupper
som tillsammans fördelar arbets-uppgifterna under några månader per år.
Grupperna hjälps åt med olika sysslor som bland annat städning, kaffeservering
och mötesledning. Tanken är att vi ska kunna ha trevligt tillsammans och kunna
hjälpas åt att dela på arbetsuppgifterna. Efter ett års "prövotid" så ska detta
utvärderas och då får vi se om vi fortsätter med ansvarsgrupper eller om vi
återgår till det gamla "systemet" med en eller ett par personer som sköter de olika
sysslorna olika månader.
Anna Holmström, ordförande Bönhusföreningen

Jaktklubben
Vid årsmötet konstaterades att årets älgjakt gått bra och att vi nådde det mål som
jaktvårdskretsen satt upp, 16 vuxna älgar och 14 kalvar. Styrelsen som valdes för
ytterligare ett år består av Joakim Ledin som ordförande, Fredrik Tjärnström som
vice ordf., Daniel Ledin som sekreterare, Lage Furberg som jaktledare och
undertecknad som kassör.
Per-Olov

Byaföreningen
Byaföreningens årsmöte var i år, en månad tidigare än i fjol, den 24 februari. Här
följer några rader om vad som diskuterades.
Ett förslag på medverkan i byaloppis antogs och planeras till sommaren. Två
tåliga (som klarar vibrationer) och strömsnåla LED-lampor föreslås för att
förbättra belysningen i Liabacken. Byaföreningen har tagit på sig ansvaret för
skottningen av vägen till Liabacken. Runt Lidberget föreslogs att man skulle
kunna gå eller springa ett motionslopp. Det skulle behövas påfyllning av sand på
badstrandens volleybollplan. Ett nytt bord behövs på badstranden. Upprepa
fjolårets bakkurs i bagarstugan till sommaren. Eftersom tillgångarna i föreningen
har minskat höjs medlemsavgiften till 100 kr per person och 250 kr för en familj.
Anslag till besökare om frivilliga bidrag till föreningen sätts upp i Liabacken och
på badstranden.
Håkan

EFS aktiviteter
Mässa. Tage Andersson.
Långfredags gudstjänst. Vi läser Jesu lidandes historia
fre 19 apr 11:00
och sjunger påskens psalmer.
Valborgsmässofirande. Spårbana från Stures garage. Ca
19.00 andakt i bönhuset. Karin Carlsson, sång av
tis 30 apr 18:15
Theresa, Lovisa och Stefan. Servering, lotteri, fiskdamm.
Brasa, vårsånger, vårtal av Micke Lundgren.
Saltgudstjänst. Karin Carlsson, barn o ungdomssön 05 maj 11:00
grupperna.
tor 30 maj 08:00 Gökotta. Karin Carlsson. Plats, se annons.
Gudstjänst i Kyrkbäcken. Lars och Birgit Lundström.
sön 9 jun 11:00
Medtag fika.
Sommarmöte i Lia. Lars-Martin Lund, sång o musik
sön 14 jul 11:00
Sonja, Sara, Maria och Emma. Medtag fika.
sön 14 apr 11:00

Inger

Massage i bönhuset
Massage ökar blodcirkulationen,
minskar stress och stärker immunförsvaret. Jag är diplomerad friskvårdsmassör som en del i den
utbildning till friskvårdskonsult som
jag läser. Där ingår även kostrådgivning, stresshantering med
mera.
I vår kommer jag att erbjuda
massagebehandlingar i bönhuset en
eller ett par gånger i månaden, även
hembesök går att lösa. Jag ger taktil
massage och klassisk svensk
massage. Taktil massage är en
väldigt mjuk och avslappnande
behandling som även används inom sjukvården. Jag ger helkropps- och
halvkroppsmassage som vi anpassar efter dina önskemål. Information
om massagen finns på anslagstavlan vid Handlarn, på Facebook och på
Instagram under namnet ”Nea Balance”. Vid frågor ring 073–0423906.
Varmt välkommen!
Linnea Öhman

Anna - en modig badare
För många börjar nog badsäsongen i juli, och när man tänker på att vissa
av oss står huttrande vid badstranden och tvekar inför att hoppa i mitt i
varmaste sommaren, så blir man imponerad av vinterbadarna, som
badar i nollgradigt vatten och till och med i isvakar. En sån person är
Anna Nilsson i Skråmträsk. Hon började för några år sedan att förlänga
säsongen genom att bada i Skråmträsket nästan tills isen lägger sig, och
börjar igen på vårsidan då isen gått upp.
I februari i år deltog hon i en tävling i isvakspoesi, som anordnas av
”Mörkrets och kylans glada vänner” i samband med tävlingen i vintersim.
Stående i en isvak läste hon och några andra modiga badare egna dikter.
Anna berättar att det finns forskning på att vinterbad ger positiva
hälsoeffekter. Till exempel kan man förebygga högt blodtryck och
förbättra blodcirkulationen.
Innan man kliver i bör man vara uppvärmd, ha mössa och något på
fötterna. Att andas rätt är viktigt för att inte utsätta kroppen för alltför stor
chock.
Ann-Gerd

Liadagen
Den 17 mars var det dags för
årets Liadag. Trots det mulna
vädret kom det folk med både
skoter och bil. Det fanns gott
om nysnö att åka på i backen.
För att testa sina kunskaper
inom jord- och skogsbruk
kunde man gå en tipsrunda.
Ville man ha något gott fanns
det hamburgare och fika till
försäljning.
Håkan

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: 100 kr/person eller 250 kr/familj.
Byabladets redaktion: Håkan Nordmark, Anki Södermark, Regina
Lindgren, Per-Olov Andersson, Cecilia Burlin och Ann-Gerd Antonsson.
Utgivningsmånader: februari, april, juni, september och november.

