Fotbollens dag
Fotbollens dag på Bjurfors IP den 31 augusti blev en veritabel succé. Massor
med ungdomar som lirade boll av hjärtans lust. Alla visade prov på gott humör
och en härlig inställning. Resultaten i matcherna stod inte i fokus denna dag,
utan det var just att det skulle vara roligt som var det viktiga. Det spelades fyra
ungdomsmatcher och tre A-lagsmatcher under denna dag. Hur många
hamburgare som gick åt står höljt i dunkel, men det var ett försvarligt antal. Låt
oss hoppas att detta arrangemang kommer att bli årligen återkommande.
Sten

Skråmträskbygdens
Byaförening
www.skramtraskbygden.se

Midsommarfirande
Även årets midsommarfirande på Bjurfors IP blev lyckat. Barnen gladdes åt alla
sina aktiviteter och fikat smakade gott för alla. Det såldes drygt 600 lotter i
varulotteriet där det fanns många vinster av diverse slag. I det stora
midsommarlotteriet hade det sålts 126 lotter innan det var dags för dragning.
Följande blev de lyckliga vinnarna: 5000 kr på lott nr 97: Arja Helena Kautto,
Bjurfors, 2000 kr på lott nr 15: Erik Olofsson, Skråmträsk, 1000 kr på lott nr 2:
Henrik Lavin, Skellefteå, 1000 kr på lott nr 87: Ellinor Forssell-Lindberg, Bjurfors,
500 kr på lott nr 99: Jörgen Frimodig, Bergliden, 500 kr på lott nr 94: Olov &
Linda Sjöberg, Sjöbotten, Bjurfors. Bonusvinsten blev 2600 kr och vanns på lott
nr 16: Emil Öhlund, Skråmträsk. IFK Bjurfors riktar ett stort tack till alla som gör
vårt midsommarfirande så lyckat.
Sten

Hemvändardagen
Uppskattningsvis var det cirka 300 personer som besökte en trevlig hemvändardag den 13 juli. Det var första gången hemvändardagen arrangerades vid
bönhuset. Åsa Karlsson var inledningstalare och berättade sina tankar om
bygden. Därefter kunde deltagarna prata med varandra, titta på fotoutställningar
och skjuta luftgevär. Det fanns även ett område där barn kunde roa sig. Om man
blev sugen på något ätbart fanns det fika, hamburgare och bagarstugebröd. Det
var även ett pass med underhållning i form av musik med Skråmträskara och
berättelser om bygden av tre berättare. Ann-Gerd Antonsson berättade om
skolan och dess historia, Anna Nilsson pratade om pingisens storhetstid och
Karl-Erik Boström koncentrerade sig på jakt.
Om fem år blir det hemvändardag igen, notera det redan nu i din kalender!
Håkan

Byaloppis
Byaloppisen i sommar blev en succé som lockade
mycket folk till att besöka Skråmträsk. Totalt blev det 29
hushåll som hade loppis. Det blev en trevlig dag som
får bli ett återkommande evenemang nästkommande
år.
Cecilia

Återfallsknuttarna
Måndagen den 5 augusti gjorde Återfallsknuttarna ännu en gång ett besök på
Bjurfors IP. Det var ett 20-tal ekipage, som dök upp. De fikade på altanen till
logen och försökte lösa ett antal världsproblem innan de återvände till
Skellefteå.
Sten

Metartävlingen
Metartävlingen
i
Skråmträsket den 14 juli
lockade
många
till
badstranden denna fina
kväll. Vissa fiskade från
båt, andra från land men
en stor del av kvällens
besökare kom bara för att
umgås
på
stranden.
Vinnare av vuxenklassen
blev Alf Tjärnström, andra
plats Rune Marklund och
tredje
plats
Johanna
Skog.
Vinnare
av
barnklassen var Wilmar
Tjärnström, andra plats
Ebbe Burlin och tredje
plats Edwin Larsson.
Varje år har det lottats ut
en smörgåstårta och detta
år var vinnaren Kristina Ledin. Metargruppen tackar alla för en mycket trevlig
kväll och hoppas på återseende nästa år!
Cecilia

Bakkurs
Fyra personer deltog i byaföreningens bakkurs i bagarstugan den 10/8. Kursledarna, Hans och Vera Johansson, lärde deltagarna hur man bakar ljusugnsbröd. Intresset för kursen var svalt, men förhoppningsvis leder kursen till att fler
medlemmar i byaföreningen utnyttjar förmånen att hyra bagarstugan.
Håkan

Guldrundan
Lördagen den 17 augusti körde många veteranbilar genom västra Skråmträsk.
Den tionde Guldrundan genomfördes då med start och mål i Bonnstan. Under
färden skulle deltagarna lösa både teoretiska och praktiska uppgifter, och en av
kontrollerna fanns hos Lindgrens i Orrliden. De 130 ekipagen körde vidare till
Ljusvattnet, över Hjoggböle och tillbaka till slutmålet i Bonnstan. Norrlands
motorhistoriker, Skelleftesektionen, arrangerar Guldrundan, och deltagarna
kommer från olika delar av landet. Det var ju bra att många utifrån fick se vår
vackra bygd i sommarskrud, och att vi som bor här kunde titta på alla dessa
fantastiska fordon!
Ann -Gerd

Nyinflyttade, del 1
•

•

Sara Josefsson och Philip LarssonGunnarsson flyttade i våras in till Valliden 17.
De bodde tidigare i Kiruna, men Sara är från
Morjärv och Philip kommer från Örkelljunga i
Skåne. Paret fick först kontakt via Instagram
innan de träffades i verkliga livet. I familjen
finns även sonen Hannes 10 månader. Philip
jobbar med inom telecom med vindkraftverk.
Sara är utbildad kock, men funderar på att
börja plugga till fastighetsmäklare efter
barnledigheten. Fritiden ägnar man gärna åt skoterkörning, vandring,
camping, mountainbike och snowboard. Så småningom siktar de på att
börja med lite odlingar och att ha lite djur i form av får, hästar och höns.
Hund finns redan i familjen.
Lina Sundström 25 och Björn Elfén 26 har flyttat till Nyfors. De kommer
närmast från Skellefteå, men Lina har rötterna i Sorsele och Björn i Ånge.
De flyttade till Nyfors p.g.a. att de ville ut på landet och få ha en egen
gårdsplan. Lina jobbar som förskollärare i Skellefteå och Björn är montör
hos Boliden Elektro. Fritiden ägnas helst åt fiske och jakt. Björn har även ett
visst hockeyintresse och Timrå IK är favoritlaget.
Sten

•

•

•

Den 10 juni flyttade ett ungt par in i f.d. Åke och Hjördis Anderssons hus i
Ängarna. De heter Johanna Nordfjell (27) och Alexander Lundkvist (28)
och de kommer närmast från Umeå. Alexander arbetar sedan två år på
Martinssons i Bygdsiljum och Johanna studerar för att bli psykolog. Hon
räknar med att bli klar till jul. Ingen av dem har någon anknytning till
Skråmträsk. Det har mer handlat om att komma närmare arbetet i
Bygdsiljum, närheten till Skellefteå samt möjligheten att köpa en gård på
landsbygden.
På Skråmträsk 260, närmast norr om bönhuset, har Emil Öhlund (29) och
Caroline Sommerich (32) flyttat in med Lias, som föddes så sent som april
i år. Paret har tidigare bott på Norrböle. Caroline arbetar som administratör
på Affärsliv W3 och Emil på Iplast, båda i Skellefteå. Båda har sett fram
emot att kunna flytta ut på landsbygden och då blev Skråmträsk ett naturligt
val, i alla fall för Emil som är uppväxt i byn och har släkt och många vänner
som bor i byn. Fritidsintressen är jakt, skog och idrott.
Erik Olofsson (29) och Emily Johansson (28) flyttade i maj in på
Skråmträsk 349, huset där Mikael Pante har bott. De har tidigare bott i en
lägenhet på Norrböle men är glada att nu få komma närmare naturen. Emily,
som är uppväxt på Degerbyn, arbetar som sjuksköterska på lasarettets
medicin-avdelning. Erik, som ju är uppväxt i byn och känd som en duktig
musiker och sångare, arbetar på Iplast. Fritidsintressen är böcker, odling,
friluftsliv och idrott.
Per-Olov

Nyinflyttade, del 2
•

•

Johan Olofsson (28) har flyttat in i villan på Skråmträsk 353 som tidigare
ägdes av skådespelerskan Ellenor Lindgren. Johan arbetar som snickare
på Contractor Bygg i Skellefteå och fritidsintressen är friluftsliv, skidåkning
och fotboll. Johan är uppväxt i byn på adressen Skråmträsk 369.
Mikael Pante (61) och Anneli Levin (56) har flyttat till nybygget med
adressen Skråmträsk Solskensstrand 334. För Mikael är det en flytt på en
knapp kilometer men för Anneli har flyttlasset gått från Läkarvägen i stan.
Anneli arbetar som psykolog inom psykiatrin där även Mikael arbetar.
Fritidsintressen är jakt, resor, odling och ishockey.
Zakarias Pante

•

•

Jessica Jakobsson och sonen Linus,5 år, bor sedan en tid på Skråmträsk
66, (nära vändskivan) dit Markus Nordlinder flyttade för ett par år sedan.
Jessica som kommer från Hörnsjö i Nordmaling jobbar som timvikarie åt
Skellefteå kommun. Hon är intresserad av hästar, och gillar att baka.
Sanne Norgren från Burträsk och Robin Dybro, tidigare Lövånger och
Skellefteå, har flyttat till Skråmträsk 210 (vita huset nära loppisen). Med dem
bor barnen Hailey, 8 år, och Jason, 6 år. Sanne är föräldraledig, och Robin
jobbar på Rönnskär. Deras gemensamma intressen är djur, jakt och
motorfordon.
Ann-Gerd

Sneakers från Skråmträsk nominerade till designpris
På Formex-mässan i Stockholm i
augusti blev våra nya sneakers
nominerade till designpriset Formex
Formidable. Formex är nordens största
design- och inredningsmässa så
naturligtvis känns det mycket hedrande
att bli en av 12 nominerade. Vem som
vinner priset avgörs dels av en jury och
dels
genom
en
webbaserad
omröstning. Omröstningen är öppen
året ut så den som vill rösta på oss (och
därmed också hjälpa till att sätta
Skråmträsk på kartan) kan göra det på formex.se. Där kan man klicka sig vidare
till Formex Formidable och omröstningen.
Senare i höst kommer vi också att fira att det är 30 år sedan Erik och Erik
startade skotillverkning i Skråmträsk.
Asta & Erik Hellgren

Scouterna
I år så har vi liksom ifjol tänkt ha två scoutgrupper. Ledare för scouterna är Anna
Lundström och Anna Holmström. Vi startar upp en ny grupp från åk2-åk5 den 5
sep, med träffar varannan torsdag. Den andra gruppen är med de som gick
scouterna ifjol och är ca 11–13 år. Vi kommer att träffas främst fredagar och
söndagar. Pga. ledarbrist så blir den äldsta gruppen som nu är 15–17 år utan
ledare. Vi hänvisar de vidare till ungdomssamlingar/café på EFS i Skellefteå,
som vi besökte några gånger förra året.
Anna Lundström

Metallskrot
Skråmträsk bönhusförening samlar in metallskrot t.o.m. 14/10. Lämnas
mittemot Gerd och Lennart Lind.
Håkan

Cyklister från Northvolt
Lördag 14 september får Skråmträsk Kvarn besök av ca 250 personer från
Northvolt som gör en tåg- och elcykeltur från Stockholm till Skellefteå. På
förmiddagen gör de ett stopp i Skråmträsk för att fylla på med energi i form av
kaffe och bulle.
Asta & Erik Hellgren

Moder Jord – för god att kolsyra
I slutet av september, söndag 29/9, hålls
en temadag i Skråmträsk Kvarn om
klimatet. Temadagen är öppen för alla och
arrangeras i samarbete med Kultur
Skellefteå, Skellefteå riksteaterförening
och
Studieförbundet
Vuxenskolan
Burträsk.
Programmet för dagen ser ut så här:
14.00 Moder Jord – för god att kolsyra
En klimatshow av och med Staffan Lindberg; musiker, artist
och koldioxidbantare. Domedagskomik, stå upp, sång,
folkbildning och ren världsförbättring utlovas!
Entré 150kr (stud. 50 kr). Förköp på tickster.se eller hos
Skråmträsk sko
15.20 Klimatsmart smörgåsbuffé
erbjuds att köpa för den som vill stanna kvar efter
föreställningen (ingår ej i biljettpriset).
16.00-16.45 ”Människans plats på jorden och framstegsmyten”
Föreläsning, samtal och bonusmaterial med Staffan
Lindberg. (Ingen föranmälan eller entréavgift).
Asta & Erik Hellgren

Hantverk och skördemarknad
…i bönhuset lördag den 5/10 kl. 11-14. Varor till marknaden och lotterivinster
tas tacksamt emot och lämnas helst i bönhuset fredag den 4/10 kl. 19.00.
Marknadsvaror vill vi gärna ha prismärkta och lotterivinster meddelas till Inger
Lundström. Det blir även lunch och kaffeservering.
Inger L

Arbetsdag på Bjurfors IP
Höstens arbetsdag på Bjurfors IP blir lördagen den 5 oktober kl. 10:00 – 13:00.
Som vanligt så bjuds det på hamburgare till alla som kommer och deltar.
Sten

Höstvisning Norrmaskiner
Årets höstvisning hos Norrmaskiner i Orrliden blir helgen den 26–27 oktober.
Sten

Skolan inför höstterminen
Elevgrupperna vid skolan är organiserade så att ettan och tvåan går tillsammans
i det ena av klassrummen på övre våningen, och trean, fyran och femman i det
andra. På nedre plan finns femåringarna, förskoleklassen och fritids. I den
fristående förskolebyggnaden håller ett- och tvååringarna till, och i Slöjdaren treoch fyraåringarna.
I övrigt kan nämnas att jympasalen har fått nytt golv, lagom att tas i bruk nu inför
höstterminen.
Ann-Gerd

Sommarjobbare
IFK Bjurfors vill rikta ett stort tack till Lukas Nilsson, Filip Gustavsson, Nelly
Sjöberg och Linnea Lindström. Dessa ungdomar sommarjobbade på
idrottsplatsen och gjorde ett utmärkt jobb. De jobbade dels med fotbollsskolan,
dels med att diverse ommålningar i klubblokalen. Deras arbete har rönt mycket
stor uppskattning av besökare till klubblokalen.
Sten

Jordgubbar och hallon
För Salos bärodling har det varit ett bra år. Det har varit
mycket jordgubbar och många plockare, nästan så att det
har varit för många plockare. Planerna inför nästa år är att
plantera mer jordgubbsplantor. Det har även varit mycket
hallon men inte lika många plockare på dessa.
Cecilia

SPF seniorerna
26 sep 12.00

Surströmming. Sista anmälningsdag 20
sep.

30 sep 18.00
1 okt 11.30
12 nov 13.00
13 dec 12.00

Boccia startar
Tisdagsträffen start
Café-tårtkalaset
Julfesten
Erik Holmgren

EFS
sön 15 sep 11.00
lör 28 sep 18.00
sön 13 okt 11.00
ons 16 okt 13.00
sön 27 okt 11.00
sön 3 nov 11.00
lör 9 nov 18.00
sön 17 nov 11.00
ons 20 nov 13.00
sön 24 nov 11.00
lör 7 dec 18.00
ons 25 dec 8.00

Gudstjänst. Pär-David och Elisabet Karlsson.
Mikaelimöte. Johan Holmgren och sånglust.
Saltgudstjänst. Karin Carlsson, barngrupper, utdelning
av barnens bibel till fyraåringar.
Onsdagsträff. Anders Marklund, "Bonde förr och nu".
Gudstjänst. Magnus Lindh, sång Markus och Catarina
Nyström.
Gudstjänst. Karin Carlsson.
Café. Lars o Birgit Lundström.
Gudstjänst, Lars Jonsson.
Onsdagsträff. Arne Andersson.
Mässa. Lars Lundström.
Julfest. Karin Carlsson, barngrupper.
Julotta.
Inger L

Liftskötarkurs
Om du är intresserad av att gå en liftskötarkurs kan du kontakta någon i repliftsgruppen (Emil A, Stefan G, Jörgen J, Marcus C). Det är inte spikat något datum
för kursen än.
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, Regina Lindgren, Per-Olov
Andersson, Cecilia Burlin, Ann-Gerd Antonsson och Sten Sjöberg.
Utgivningstillfällen: februari, april, juni, september och november.

