IFK Bjurfors yngsta lag efter att ha besegrat Hjoggböle med 7-3 på bortaplan

Unga fotbollstalanger
IFK Bjurfors har haft två ungdomslag igång under säsongen. Det äldre laget har
letts av Marcus Nyström och Anders Boman, medan det yngre laget har letts av
Daniel Ledin och Johan Larsson. Resultaten har varit omväxlande men man har
framför allt kunnat se att spelarna har utvecklats väldigt mycket under säsongen.
Sten
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Nyinflyttade
•

Sedan i fjol höst bor Barbro Malmin i en av seniorbostäderna vid Handlar’n.
Hon har sina rötter i Kalvträsk, men har i 40 års tid bott i Medle, och sen en
kortare period i Burträsk. Barbro har två döttrar, fem barnbarn och ett
barnbarnsbarn. Efter pensioneringen från jobb inom vården får hon nu mer
tid att ägna sig åt olika former av hantverk och de vackra blommorna runt
bostaden.

•

På adressen Skråmträsk 55 (vid vändskivan), bor sen en tid Johan
Magnusson tillsammans med Dominique Brising och lille sonen Sebastian.
Johan berättar: - Kommer från Skövde. Flyttade till Skellefteå för att jobba,
och bodde där i fyra år. Flyttade till Stockholm och bodde där ett år, och
flyttade sedan ihop med Dominique i Skråmträsk. Jag jobbar som
projektgeolog på Boliden, och sysslar med prospektering i och omkring
Renströmsgruvan. Sen första barnet kom i maj, så har jag inte så mycket
fritid, men när den dyker upp så klättrar jag gärna, något jag gjort i över 20
år, eller simmar, ett nytt intresse sen ett eller två år tillbaka. Utöver träning
så läser jag gärna, och är väldigt duktig på att glömma bort att vattna
blommorna.

•

Martina Söderlund, 27 år, och Hannes Viklund, 26 år, bor nu på Skråmträsk
291 (Östra byn, snett ovanför badplatsen). Martina som är uppvuxen i
Skråmträsk, bodde ett tag i stan innan hon i somras flyttade tillbaka. Hon
kör lastbil åt Skellefteå Entreprenad, gillar friluftsliv, och jobbar på fritiden
som spinningsledare. Hannes, ursprungligen från Byske, är snickare, och
tillsammans med en kompanjon har han startat byggföretaget Byggbolaget.
Han ägnar sig gärna åt friluftsliv och jakt.

•

Nina Larsson Åström (34 år) och Simon Jonsson (35 år) har flyttat upp på
Jan-Larsa backen, Skråmträsk 222. Simon är uppvuxen i Lövlund,
Bastuträsk (i samma gård som f.d handlaren i Skråmträsk, Allan Holmström,
växte upp). Han arbetar med vind- och vattenkraft på Energiservice. Är f.d
tävlingsskytt, intresserad av friluftsliv, jakt och historia. Nina är sjätte
generationen som är uppväxt på gården och hon ser fram emot att komma
hem till byn. Hon arbetar på Familjehemsenheten i Skellefteå. Hon tycker
om träning och motion, resor världen över samt att baka. I slutet på oktober
väntar paret sitt första barn. Tillsammans ser de fram emot ett liv i
Skråmträsk och att lära känna både nya och gamla bekantskaper.

Ann-Gerd

Ann-Gerd

Ann-Gerd

Regina

Byaloppisen
Lördagen den 25 juli gick sommarens Byaloppis av stapeln. Det blev en dag
med massvis med regn. Men vädret hindrade inte ett mycket stort antal
besökare att åka runt i byarna och fynda hos ett 30-tal loppisförsäljare.
En stor eloge till Cecilia Burlin som arrangerade loppisen!
Regina

Seniorutflykt
Under ”Coronatiden” har inomhusaktiviteterna pausats inom SPF
Skråmträskbygden, men i slutet av
augusti bjöd styrelsen in till en utflykt
till
Lilla
Stensträsket,
där
medlemmarna bjöds på parisare och
därefter kaffe, kokat över öppen eld.
Omkring 35 seniorer mötte upp.
Stämningen var god, och vad gjorde
det då att en lätt regnskur för en stund
avbröt den soliga eftermiddagen vid
grillplatsen.
I övrigt har en mindre grupp seniorer
samlats vid Gröna Lund på
tisdagskvällar i sommar för trevlig
samvaro, med bl.a. sång till Stures
dragspelsackompanjemang.
Ann–Gerd

SPF seniorerna
Våra vanliga höstaktiviteter caféer, surströmming och tårtkalas vilar pga Coronaläget. Det vi kan genomföra (inomhus) är, med hänsyn till rekommendationer,
någon aktivitet i små grupper.
• Tisdag den 29 september kl. 13 träffas vi vid Gunnels museum för en
rundvandring i museet och för att umgås. (OBS, ändrat datum) Ta med egen
stol och eget fika. Inställt vid regn!
• Nybörjarkurs i släkt- och historieforskning. Inga särskilda förkunskaper
på dator krävs. Vi håller till i bönhuset, ta med din egen dator. Anmäl till PerOlov på 070-67 35 235 så bestämmer vi tider som passar sedan. Maxantal
6 deltagare, först till kvarn ..........
• Sporthallen är bokad för boccia under höstterminen måndagar 19–20 from
28 sept. Spelet sker i liten grupp och med hänsyn till rådande
rekommendationer. Kontaktperson Monika Norlund.
• Mindre grupp med lättgympa, läsecirkel. Kontaktperson: Gunilla Ölund.
Styrelsen

Sommaren i Skråmträsk Kvarn
Att planera sommarens verksamhet i Skråmträsk Kvarn var inte helt enkelt p g
a rådande situation. För att anpassa oss till myndigheternas bestämmelser och
rekommendationer blev vi tvungna att ställa in planerade konserter och
evenemang. Kaféverksamheten kunde däremot rulla på ungefär som vanligt
men med färre bord inomhus för att undvika trängsel. Vi gjorde också en
satsning på take away och picknick-påsar för att kunna erbjuda ett alternativ för
dem som inte ville fika på plats. Picknick-påsarna blev ingen stor succé, kanske
delvis beroende på den regniga sommaren. Däremot visade det sig att många
”hemester-firare” var väldigt fikasugna denna sommar. Det resulterade i att
besöksantalet hamnade på ungefär samma nivå som föregående sommar, vilket
vi naturligtvis är väldigt glada för. Vi upplever också att våra gäster har varit bra
på att visa hänsyn och hålla avstånd till andra.
Eftersom läget med pandemin fortfarande är osäkert har vi inte planerat något
öppethållande under hösten.
Asta & Erik

Vildsvinsdikt
Dikt skriven av Erik Grahn:
Det kom ett vildsvin till Skråmträsk by, förresten kom där ju tvenne. Det var en
spännande trakt, och ny, för både honom och henne. Men folket trodde dom såg
i syne, när de sett spår efter klöv och tryne. Och galten hade på svansen knorr
han. Så därför blev det notis i Norran.
Men vilda grisar i vårat län, det passar ej i naturen. De bör nog snarast förpassas
dän till Nangijala för djuren. De drömde nog om att bli berömda, som små ikoner
och aldrig glömda. Som Lilla My eller Stora Mårran. De fingo dock en notis i
Norran.
En sak är säker, en sak står klart, just detta ju att vildsvin är, nog samma sorts
invasiva art, som våra vackra lupiner. De drömde nog om ett liv i ljus, i
Schelletstans kulturella hus. Att där en gång sina ryggar klia, i någon mysig och
trivsam stia.
Det hela slutade dock med mord, det var en typ blyförgiftning. Dock minns jag
än suggans sista ord, vid knorren slutliga viftning. Hon sa: Mitt liv blev brutalt
och hårt, dessutom blev det förskräckligt kort. Må ingen tvivla på
sanningshalten, ty endast: Grymt, sa den stackars galten.
Jag har en tanke som är i topp, jo rätt briljant den helt visst är. Låt dessa grisar
få stoppas opp, till båtnad för de turister som gärna ger flera hundra kroner, som
applåderar med ovationer. En syn för alla, ja även barn. Två vildsvin som står i
Skråmträsk Kvarn.
Regina

Midsommarlotteriet
Det blev ju inget midsommarfirande på Bjurfors IP i år. Däremot så genomfördes
det traditionella midsommarlotteriet och trots att vi inte åkte runt och sålde lotter,
utan nästan uteslutande sålde via Facebook, så såldes det 114 lotter. De glada
vinnarna blev följande: 5000: Jan Marklund, Brönstjärn, 2000: Stefan
Pettersson, Ljusvattnet. 1000: Ronny Stenberg, Valliden, 1000: Thorwald
Forssell, Nyfors, 500: Katarina Frimodig, Björnberg, 500: Jonas Pante,
Skråmträsk. Bonusvinsten 1400: Thomas Brohlin, Bjurfors/Skellefteå. IFK
Bjurfors tackar samtliga lottköpare och hoppas på återseende midsommar 2021.
Sten

Samfällighetsföreningen
Den 20 augusti hölls ett försenat årsmöte utomhus vid bönhuset. Mötet var inte
alls välbesökt men ett antal frågor behandlades och beslutades. Totalt
beviljades bidrag med 20 000 kr till tre av byns föreningar. Stora delar av de
inkomster som föreningen haft de senaste 20 åren kommer från en stor
avverkning som gjordes vid telemasten, i Västra Skråmträsk, men de pengarna
börjar nu ta slut. Därför beslutades att sälja en mindre slutavverkning på
Sillmyran i Västra Skråmträsk för att fylla på kassan.
Per-Olov

Återfallsknuttarna
Måndag den 24 augusti gjorde Återfallsknuttarna
ännu ett besök på Bjurfors IP. Det var ca 25 ekipage
som dök upp och dess förare lät sig väl smaka av
det fika som hade dukats upp. Dessa gentlemän
verkar trivas våra bygder, för enligt uppgift skulle de
besöka Saloonen i Skråmträsk veckan efter, vilket
även var deras säsongsavslutning.
Sten

Höstmarknaden
Höstmarknaden förflöt fint trots det ostadiga vädret. Det var en jämn ström med
intresserade och köpsugna besökare, så besöksantalet översteg aldrig den
kritiska coronagränsen på 50 personer. Uppskattningsvis var där 60–70
marknadsbesökare under hela dagen. Tack allihop som bidragit med glada
tillrop och öppnat plånböckerna till förmån för Skråmträsk EFS missionsarbete.
Anna Holmström

Scouterna
Scouterna träffas som vanligt varannan torsdag kl.18.30-20.00 för barn i
årskurserna 2–5. Nu under corona-tider så har vi inte genomfört några hajker
med övernattningar eller varit på något sommarläger då dessa varit inställda.
Annars träffas vi mest utomhus och håller noga på handhygienen. Vid frågor
kontakta oss ledare Anna Holmström eller Anna Lundström.
Anna Holmström

IFK
IFK Bjurfors har haft tre lag igång under denna säsong, som ju blev väldigt
rumphuggen p.g.a. den eländiga coronan. A-laget fick endast spela en
enkelserie i division 5 Norra Västerbotten. Säsongen inleddes i moll, men
avslutades i dur. De två sista matcherna slutade med 3–2 seger mot Bergsbyn
och oavgjort 3–3 mot Vebomark. Tyvärr kunde inte sistaplatsen i serien
undvikas, trots detta.
Johan Olofsson har varit den som har sett till att säsongens A-lagsspel har
fungerat. Bjurforsfotbollens starka män, nestorn Hans-Ove Forssell och hans
son Andreas lovar att det kommer att spelas fotboll i IFK Bjurfors regi även nästa
år. Sedan får vi se om det blir i 11- eller 7-manna. Men man siktar framför allt på
att laget ska få en mer lokal prägel.
Sten

Skolan
Skolan har idag 35 elever i förskoleklass till åk 6 och framtiden ser ljus ut, med
många yngre barn som snart kommer i skolålder. Nytt för i år är att också åk 6
finns i Skråmträsk även om slöjd och hemkunskap görs i Burträsk dit de åker en
förmiddag i veckan. Organisationen med flera årskurser i samma klassrum
ställer förstås lite speciella krav på lärarna men det är ju något som man börjar
vara van vid och skolan har behöriga lärare i de flesta ämnen.
Per-Olov

Gilbert Johansson
Den andra september avled Gilbert Johansson efter en tids sjukdom. En person
som betytt mer än de flesta för Skråmträsk har gått ur tiden. Många av de saker
som gör Skråmträsk attraktivt att bo i kan vi tacka Gilbert för. Inte bara han
förstås, men han var den som ofta gick i spetsen och han tvekade aldrig att själv
hugga i när det gällde att genomföra saker. Badplatsen hade inte sett ut som
den gör idag utan Gilbert, Kyrkbäcken med inplanterad fisk, bryggor och
vindskydd är till stor del hans förtjänst och att vi har ett sammanhållet jaktlag
kan vi nog tacka honom för. I många byar är jakten splittrad och en anledning
till ovänskap, men mycket tack vare Gilberts starka och kloka ledarskap är
jakten något som istället förenar och skapar gemenskap, trots att Skråmträsk är
en stor by med många markägare och jägare. Skråmträsk är skyldig honom ett
stort tack!
Per-Olov

Från vildmark till jordbruksby, del 2: Första storskiftet
År 1768 inleddes ett så kallat storskifte i Skråmträsk. Man hade ju inte haft några
markerade rågångar mellan de 8 gårdarna utan allt gick nog på ”känn”. Man
slog sitt hö där gården alltid slagit sitt hö och man odlade den åker man brutit
upp. Nu skulle det skapas ordning och ägorna skulle koncentreras så att varje
bonde fick mera samlade ägor. Lantmätaren Anders Bergström förordnades att
genomföra storskiftet och det slutfördes i god ordning. Holmen var tydligen en
eftertraktad slåttermark. Den delades mellan tre gårdar.

År 1768 fanns inga gårdar på västra sidan av sjön men däremot en fäbod som
låg mitt emot holmen på västra sidan. Fortfarande var inte skogen uppdelad på
de olika gårdarna och det var oklart var byns gränser gick överhuvudtaget.
År 1785 skickades lantmätaren Lars Wallmark för att genomföra avvittring i
Skråmträsk, d.v.s. bestämma byns gränser mot andra byar och mot statens
mark. De byar som gränsade mot Skråmträsk var Gummark, Klutmark,
Ljusvattnet och Åbyn. Resten var statlig mark men den kom senare att utsynas
som nybyggen (Orrliden, Nyliden, Djupliden, Brännvattnet, Burliden och
Brönstjärn). Lantmätaren konstaterade att det inte fanns några konflikter mot
Gummark och Klutmark men däremot så tvistade Ljusvattnet och Skråmträsk
om var gränsen skulle gå. Ljusvattnet ansåg att den nya sockengränsen skulle
gälla men det satte sig Skråmträsk emot. I slutändan fick sockengränsen gälla.
Lantmätaren målar upp en ganska eländig bild av Skråmträsk:
” Svagt mulbete, fisket i träsk och sjöar består av gäddor, brax, abbor och mört
till husbehov otillräcklig, än mindre till afsalu. Humlegårdar finnes vid en del
gårdar till husbehov och hos de fleste inga. Litet sjöfoder finnes i träsk, sjöar och
tjärnar som synes grävning och vattens utledande mycket kunna förbättra.
Skvaltkvarn är anlagd i elven innan byn som går höst och vår, men för övriga
malningen måste de förse sig utom byamålet. Förnämsta penningnäringen har
bestått i tjärans tillvärkning varigenom skogen synes i det närmaste utödd och
flere förmåner finnes icke inom detta byaområde.”
Nu kan man nog tänka sig att bönderna hjälpte till att måla upp en eländig bild
för att tilldelas mera mark. Avvittringen genomfördes av allt att döma i mars
månad, alltså under vintern, vilket kunde underlätta att övertyga lantmätaren om
byns fattigdom.
Per-Olov

EFS
På grund av corona-pandemin så har en del Gudstjänster och annat inne i
bönhuset blivit inställt. Men i höst öppnar vi för Gudstjänster. Vi måste se till att
hålla avstånd och då finns ju även läktaren för de som kan gå i trapp.
Serveringar hoppar vi över än så länge.
ons 16/9 13.00
Vi börjar om med trivselträffar. Ta med eget fika (även
kaffe) och handarbete om du vill.
sön 20/9 11.00
Gudstjänst. Karin Carlsson, sång Gunnel Sandström.
lör 3/10 18.00
Mikaeligudstjänst. Pär-David och Elisabeth Carlsson.
[Byarna i kretsen brukar alternera vem som har
gudstjänst. Vi hoppar över fredagskväll i år eftersom
Tjärn, Långviken, och Bodan har små bönhus.]
sön 4/10 11.00
Mikaeli i Ragvaldsträsk. Karin Carlsson.
sön 11/10 11.00 Gudstjänst. Lars-Martin Lund.
sön 25/10 11.00 Gudstjänst. Talare från kyrkan, kollekt till bönhuset.
sön 8/11 11.00
Mässa. Talare från Kyrkan.
sön 15/11 11.00 Gudstjänst. Birgitta Kågström, sång Erika.
lör 5 dec 17.00
Julfest och utdelning av barnens bibel. Karin Carlsson och
barngrupper.
fre 25/12 8.00
Julotta
Onsdagsträff eller café kan tillkomma.
Inger Lundström

Bagarstugan
Nu går det bra att boka bagarstugan vid Noret i Skråmträsk
på www.skramtraskbygden.se/bagarstugan. Sedan i början
av augusti finns återigen en nyckel till bagarstugan hos
Handlarn. Den gamla nyckeln är borta och har inte återfunnits. Hör av dig till byaföreningen om du har tips om var
nyckeln kan finnas.
Håkan

Visdomsord
Till sist ett visdomsord av Tage Danielsson: ”Den som aldrig är lite tokig kan ju
inte vara riktigt klok.”
Ann-Gerd
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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.

