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Kyrkbäcksträsket
Fiskepremiär i Kyrkbäcken är lördag 15 juni klockan 10.00. Det är inplanterat
180 kg regnbågslax i sjön. Välkomna!
Cecilia

Midsommarlotteriet
IFK Bjurfors har även säljer även i år midsommarlotter á 200 kr, med följande
vinstplan vid 100 sålda lotter: 1 vinst på 5000 kr, 1 vinst på 2000 kr, 2 vinster på
1000 kr och 2 vinster på 500 kr. Säljs det mer än 100 lotter blir det en bonusvinst
baserad på antalet sålda lotter över 100. T.ex. vid 105 sålda lotter blir
bonusvinsten 500 kr.
Ingen lott? Hör av dig till mig på 070-611 89 86, så ordnar vi det.
Sten

Midsommarfirande
Det kommer att vara traditionsenligt midsommarfirande på Bjurfors IP även i år.
Klockan 12:00 reses midsommarstången med förenade krafter. Som vanligt så
är alla aktiviteter gratis för barn, medan vuxna betalar en mindre summa för
fikat. Lotterier med många vinster, som vanligt. Firandet avslutas med
dragningen i det stora midsommarlotteriet och då brukar klockan vara ca 14:00.
Sten

Hemvändardag
Det blir hemvändardag lördag 13 juli 2019 kl. 11 – 15 på bönhusgården i
Skråmträsk. Det kommer att bjudas på inledningstal, utställningar,
luftgevärsskytte, berättelser, musik, veteranbilar, fika, hamburgare och lotter.
Mer detaljer kommer snart!
Arrangemanget är inte på skolgården i år eftersom golvet i gympasalen
renoveras.
Håkan

Metartävling
Metartävlingen i Skråmträsket kommer att ske söndagen
den 14 juli klockan 17.00, dagen efter hemvändardagen.
Fisket sker från båt eller land med metspö och mask. De
som vill fiska från båt får utgå från stranden efter klockan
16.30 men inte börja fiska förrän startskottet går vid
klockan 17.00. Fisket pågår till klockan 18.30. Efter det är det invägning och
prisutdelning. Fina priser till vinnarna och gratis fika och korv till alla. Vuxenklass
och barnklass. Startavgift 30 kr för alla över 15 år. Barn fiskar gratis. Ingen
föranmälan krävs utan anmälan sker på badstranden från 16.30. Efter
tävlingens slut kan man gärna stanna kvar för att umgås vid elden. Välkomna!
Metargruppen

Byaloppis
Den 20 juli är det byaloppis i Skråmträsk mellan klockan 10.00-14.00. Det
innebär att man har loppis hemma på sin gård eller alternativt att man står ihop
med sin granne om man hellre vill det. Det kommer att finnas en lista, eller karta,
med alla hushåll som har loppis så att man vet var man ska köra runt och fynda.
Anmälan sker till Cecilia Burlin på 073–0971027. Sista anmälningsdatum är 13
juli. Vid eventuella frågor är det bara att höra av sig.
Cecilia

Återfallsknuttarna
Måndag den 5 augusti gör återfallsknuttarna ännu ett besök på Bjurfors IP.
Passa på att komma och titta på gamla rariteter som fortfarande rullar.
IFK Bjurfors säljer fika under kvällen.
Sten

Bakkurs
Det finns planer på att anordna en bakkurs i bagarstugan vid Noret, preliminärt
lördag 10 augusti. Du som är intresserad av att vara med kan kontakta
byaföreningen på e-post skramtraskbygden@gmail.com eller prata med någon
i styrelsen senast 10 juli.
Håkan

Reduktionsfiske
Elisabeth Berggren meddelar att årets reduktionsfiske av mört och braxen i
Skråmträsket är planerat till september (eller möjligen slutet av augusti). Det
blir 3 dagars fiske som kommer att utföras på samma sätt som ifjol av samma
företag.
Håkan

Samfällighetens årsmöte
Söndag den 28 april hölls årsmöte och bl.a. så beslutades om sammanlagt
33 000 kr i bidrag till byns föreningar. Driftsbidrag och en ny kaffebryggare till
Bönhusföreningen, mer fisk att sätta ut i Kyrkbäcken och Byaföreningen fick
bidrag för bredband, sand till badstranden och ny belysning till Lidbacken.
Samfällighetens stora projekt är annars att ta bort en stor mängd vägar, fägator
och små markområden som byn inte har någon nytta av idag. Arbetet börjar lida
mot sitt slut och Lantmäteriet planerar att kalla till ett möte innan semestern. De
flesta jordbruksfastigheter är mer eller mindre berörda men de flesta behöver
inte betala något. De kommer ändå att få ett mindre tillskott av mark (som man
kanske inte visste att samfälligheten äger idag).
Per-Olov

Arbetsdagen
På arbetsdagen den 18 maj på Bjurfors IP, så gjordes fotbollsplanen och
fikakiosken klar för säsongen. IFK Bjurfors vill rikta ett stort tack till alla som
ställde upp.
Sten

Fotbollsskola
Det är 22 barn anmälda till årets fotbollsskola i Bjurfors. Nelly Sjöberg, Linnea
Lindström och Filip Gustavsson kommer att vara ledare.
Sten

Badstrandsdagen
Lördag 1 juni genomfördes badstrandsdagen. Ca. 30 st. kom och hjälpte till.
Fokus detta år var att fixa till volleybollplanen. Detta gjordes med bravur. Sand
levererades och fylldes på planen. Gräset klipptes och krattades. Bryggorna
lades ut. Det serverades hamburgare till alla som hjälpte till. Badstrandsgruppen
tackar alla som jobbade för badstranden denna dag. Vi vill också tacka
Skråmträsk Kvarn som skänkt ett bord med tillhörande bänkar till badstranden.
För allas trevnad i sommar lämnar vi pälsdjuren hemma när vi besöker
Skråmträsk badplats. Det finns en klipplista på Handlarn där man kan skriva upp
sig på. Badstrands-gruppen hoppas att hela bygden är med och stöttar oss med
gräsklippning så att vi kan ha en trivsam badplats även denna sommar. Om ni
har frågor kring gräsklippningen ring Lars Göran 070–6480196.
Badstrandsgruppen

Saloonnytt
Som ni sett, när ni kört förbi Saloon, så har det byggts två altaner. Tanken är att
dessa ska få tak så småningom. Det planeras även en vinter-isolering av
byggnaden i höst så det kändes som dubbelt arbete att göra taket först för att
sen riva det när logen ska brädfodras.
Försommaren har inneburit en massa bokningar vilket resulterat i nästan hälften
av dessa är dagtid eller på annan ort. Det känns fantastiskt roligt att få jobba
med arbetsmiljö och medarbetarskap då detta är riktiga hjärtefrågor för mig.
Vad gäller sommaren så har vi två bröllop inbokade vilket känns otroligt
hedrande! Sommarens stora höjdpunkt är countryfestivalen. Eftersom vi har ett
begränsat utrymme att hålla oss på, och countryfestivalen sålt slut på kort tid,
har vi i år beslutat oss för att köra två kvällar. Festivalen blir 11–12/7. Precis som
tidigare år gäller vårt tillstånd att ha öppet och spela livemusik mellan 18.0001.00. Av hänsyn till grannar har vi beslutat oss att stänga en timme tidigare i
år, det vill säga 24.00. Live-musiken slutar vi ytterligare en timme tidigare, det
vill säga 23.00. Countryfestivalen har varit en riktig folkfest de tidigare åren med
besökare från 5 år till 90 år. Alla är välkomna att trivas och njuta av musiken och
god mat. Biljetter till det hela kommer att finnas på Skellefteå Turistcenter samt
online hos Tickster.
Mikael ”Sheriffen” Lundgren

Historiskt
Alla jordbruksfastigheter har ett visst antal mantal och det är ett begrepp som
kan vara svårt att förstå. Ursprungligen var det ett mått på gårdens skattekraft,
alltså hur mycket jord man hade och hur mycket skatt man kunde betala. Ett
slags värde på en medelstor gård som kunde försörja en familj med drängar och
pigor var ett mantal. När de 4 gårdarna i Skråmträsk värderades på 1600-talet
så satte man 1⁄2, 1⁄2, 3⁄4 respektive 5/8 mantal på gårdarna (Totalt 2 och 3/8).
Allt eftersom man odlade mer mark så utökades mantalen men när man kom
fram mot 1700-talet så började man dela på gårdarna och istället för en gård på
1⁄2 mantal fick man två gårdar på 1⁄4 mantal. Den gård som hade 3⁄4 mantal på
1600-talet är idag uppdelad på ett stort antal gårdar som t.ex. kan ha 3/128
mantal. År 1801 hade byn totalt 2 och 27/32 mantal
Så småningom förvann mantalet som grund för skatten men det fanns kvar som
mått på hur stor del av byns gemensamma mark man ägde och hur många
röster man hade på majstämman. All skogsmark var ju gemensam för byns
skattebönder och när byns mark skulle fördelas ut på enskilda markägare år
1876 (laga skifte) så skedde det utifrån hur många mantal man ägde. Vissa
större markägare hävdade att arealen uppodlad mark borde vara grund för
fördelningen men de blev nerröstade och mantalet fick styra fördelningen. Idag
är mantalet fortfararande grund för hur stor del av byns samfälligheter man äger.
Per-Olov

Skråmträsk Kvarn 10 år
Tänk vad tiden går. Den 1 juli är det 10 år sedan vi öppnade
kaféet i Skråmträsk Kvarn. Detta kommer vi bl.a. att fira med
en jubileumskonsert med artister hämtade från vår egen
kafépersonal genom åren.
Efter några års uppehåll hälsar vi åter välkomna till midsommar-aftonskväll i
kvarnen, och därefter håller vi kaféet öppet alla dagar kl. 11-21 t.o.m. 11 augusti.
Mer info hittar du på www.kvarn.skramtrask.se.
Evenemang i Skråmträsk Kvarn sommaren 2019:
Fr 21 juni Öppet
Midsommarafton. Berättarföreställning kl. 21
kl. 20-23 ”En sjömansbrud…”. Fri entré
Lö 29 juni kl. 13-15 Vernissage, fotokonstutställning, LisaLove
Bäckman.
Må 1 juli
kl. 19
Jubileumskonsert, vi firar 10 år. Entré*
Må 8 juli
kl. 19
Allsång, André Malmén med Maria Lundström
& Mattias Karlsson. Entré*
Lö 13 juli
kl. 13-15 Vernissage,
konstutställning,
Inga-Britt
Nilsson
Må 15 juli kl. 19
Konsert, Window Weather. Entré*
Må 22 juli kl. 19
Konsert, ”I sommartid”, a capella & stråkmusik. Sanna, Lovisa, Hanna & Amanda.
Entré*
To 25 juli
kl. 18-21 Tangokväll med prova-på första timmen
Lö 27 juli
kl. 13-15 Vernissage,
konstutställning,
Matilda
Skogsskir
Må 29 juli kl. 19
Jazzkonsert, Löfgren/Fällman/Hällgren
/Holmström kvartett. Entré*
Må 5 aug kl. 19
Allsång, André Malmén & Firelle Najjar. Entré*
Foto- & konstutställningar 22/6 – 11/8 alla dagar kl. 11-21
* Förköp till våra evenemang: tickster.com eller i Skråmträsk Kvarn.
Kvarvarande biljetter säljs vid entrén.
Tack alla positiva bybor för all uppmuntran vi fått genom åren. Vi hälsar alla
välkomna till en ny sommarsäsong!
Asta & Erik Hellgren

Bagarstugan
Bagarstugan är städad för säsongen och redo att bakas i. Bokning av
bagarstugan sker nu via Skråmträskbygdens hemsida. Om man behöver hjälp
vid bokning kan man fråga om detta inne på Handlarn där också nyckeln finns.
Avgiften är 50 kr per baktillfälle och betalningen swishas till 123 303 47 82 eller
sätts in på plusgiro 137 65 61-5. Om du har frågor kan du kontakta en av
medlemmarna i bagarstugegruppen som består av Carina Larsson, Siri
Lundström, Marika Söderlund och Sandra Söderlund. Välkomna att baka!
Cecilia

Nyinflyttade
Jennie Nilsson och Per Öqvist, tidigare Kåge och Skellefteå, har flyttat till
Skråmträsk 210 (nära loppisen). Per, som har stort motorintresse, jobbar på
Däckia, och Jennie, som kör taxi, gillar trädgård och heminredning. En flicka i
gymnasieåldern finns också i familjen, samt en hund.
Ann-Gerd

Rismyrliden i sommar
Rismyrliden öppnar i år söndag den 30 juni och stänger 11 augusti men har
sedan öppet för skördemarknad mot slutet av augusti.
Vi har fortfarande svårt att hitta ideella krafter som vill hjälpa till i Rismyrliden.
Det krävs egentligen inga särskilda kunskaper, alla kan bidra med något så ni
är välkomna att anmäla intresse till mig eller någon annan i styrelsen. Om det
blir alltför betungande för de som arbetar där i sommar så kan det bli sista året
som Rismyrliden hålls öppet.
Ett fullständigt, tryckt program kommer senare men bland de aktiviteter som är
bestämda kan nämnas:
• Det serveras våfflor varje lördag och söndag.
• Musikunderhållning varje lördag kl. 14
• Repslagning tisdag 9 juli
• Svampfärgning 5–6 juli
• Linets dag 11/7
• Grundkurs i timring 31/7 – 1/8
• Kurs i rundtimring 5–6 augusti
Information om timringskurserna på 070-67 35 235. Anmälan sker genom SMS
till samma nummer.
Varje dag finns förstås kor, grisar, kattungar och höns på plats. Man kan också
köpa lunch, fika, glass, hantverk m.m.
Per-Olov

EFS aktiviteter
sön 9 jun 11.00

Kyrkbäcken. Lars Lundström och Birgit Lundström.
Ta med fika.
sön 14 jul 11.00
Lia. L-M Lund, Sonja, Maria, Sara och Emma. Ta
med fika.
sön 25 aug 11.00 Bönhusgården. Karin Carlsson och Johannes
Bergner. Ta med fika.
lör 31 aug 18.00 Surströmming
sön 15 sep 11.00 Gudstjänst. Pär-David och Elisabeth Carlsson.
lör 28 sep 18.00 Mikaeli. Johan Holmgren och Sånglust.
Inger L

En ros
…får Gunilla Öhlund som på eget initiativ plockat papper, glas, plast och
metallskräp vid vägkanterna efter västra vägen, vid återvinningen och ner mot
Finnforsån. Det blev så fint och så uppskattat av många! Tack!
Ann-Gerd

BYABLADET ges ut av Skråmträskbygdens byaförening som verkar för
utvecklingen av byarna som ingår i Skråmträsk skolområde.
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