
 

BYABLADET ges ut av Skråmträskbygdens byaförening som verkar för ut-
vecklingen av byarna som ingår i Skråmträsk skolområde. 
 
Är du inte redan medlem i Skråmträskbygdens byaförening så ta kontakt 
med ordförande, Håkan Nordmark, eller erlägg årsavgiften på postgiro 137 
65 61-5. Årsavgift : 50 kr/person eller 200 kr/familj 
 
 
Byabladets redaktion: 
Håkan Nordmark, Anki Södermark,  
Ewa Larsson, Regina Lindgren och Elisabeth Berggren. 

SPF 
Information från SPF Skråmträsk-Bjurfors: 
 
* Påminnelse om att vi träffas tisdagar varje vecka kl.12.00 
och att vi spelar boccia torsdagar kl18.00 i gympan. 
 
* Julfest med lucia fredag den 12 dec kl 12.30 i bönhuset. 
Julgröt med tilltugg serveras. Kostnad 60 kr. Lotteri. Anmä-
lan till Evy tel. 589043 eller Ruth tel. 589118. 
 
* För den som vill äta julgröt två gånger inbjuder SPF 
Åbyn-Burträsk till Ljusvattnets skidstuga den 4 dec kl 
12.00. Kostnad 100 kr. 
 
  
Vi hälsar nya medlemmar välkomna! Kom med på våra 
aktiviteter redan i höst. Ni behöver inte betala medlemsavgift förrän 2015. 

 

Styrelsen gm Evy 

Nästa nummer:  
Februari 2015 

Räddaskolan-gruppen 
Räddaskolan-gruppen kommer att träffas under november. Enligt uppgift 
kommer Skellefteå kommun att återuppta arbetet med att utreda 
Skråmträskskolans framtid i februari nästa år. Gruppen återkommer med 
mer information i nästa byablad. 

    Elisabeth 

Vi vill gärna ha fler skribenter till byabladsredak tionen! Är 
du intresserad? Vill du veta mer så kontakta någon i redaktion-
en så berättar vi mer om hur vi arbetar.   

 

BYABLADET 
november 2014 

Skråmträskbygdens byaförening 

www.skråmträskbygden.se 

IFK Bjurfors rustar upp vid idrottsplatsen. Nya avbytarbås är gjorda av 
åk 1 på byggprogrammet, men kommer inte att hinnas tas i bruk i 
vinter. Tanken är också att skolan ska göra nya bås till fotbollsplanen. 
IFK står för materialkostnaden och det blir bra praktik för eleverna. En 
bra lösning för alla.                       

Anki                          



 

Skola och förskola 
Vattenskadan 

Arbetet med att återställa källaren under matsalen efter vattenskadan pågår 
för fullt. Nytt golv har lagts i slöjdsalen och målare har varit på plats under v 
45.  

I skolbyggnaden har luftavfuktarenkopplats bort. Inga byggnationer har 
dock påbörjats där. Den blå containern för att förvara förbrukningsmaterial 
till skolans verksamhet står kvar tills vidare. Förhoppningen är att arbetet 
under matsalen ska vara klart efter nyår. 

Rapport från 1-2:an och förskolan 

I 1-2:an har man under hösten bland annat målat höstbilder med svamp, 
skrivit dikter om fred och vänskap och målat till. De har också jobbat med 
barnkonventionen och eleverna har valt ut någon del och ritat till. Varje må-
nad någon fyller år gör de en månadsbild. De elever som fyllt år den måna-
den hjälps åt att göra den. 

På förskolan är 26 barn inskrivna och extra personal (60%) har funnits på 
plats sedan 1 oktober. Just nu söker man personal för att göra denna extra 
resurs mer permanent.  Det är många små barn på förskolan just nu. 10 
barn födda 2012 och 5 barn födda 2013 går på förskolan under hösten, det 
innebär 15 stycken 1-2 åringar. 1 barn har nekats plats på förskolan i början 
av hösten.  

De mindre barnen har arbetat med ett språkträningsschema  som heter 
”Babblarna”. Babblarna är 6 stycken figurer med olika snarlika namn. Dessa 
figurer finns numera som väggmålning inne på förskolan. 

De lite större barnen har varit på teater i Burträsk. Teatern heter  ”Mamma 
borta”  och handlar om Lilla Ugglan som har ramlat ner från sitt bo och kom-
mit bort från mamma. Väl nere på marken är ingenting sig riktigt likt. Som 
tur är finns vänner i skogen, redo att hjälpa till. I alla fall så gott de kan. Ek-
orren blir den som åtar sig uppdraget att hjälpa Lilla Ugglan i sökandet.  Det 
visar sig dock inte vara alldeles enkelt att ställa allt tillrätta. Barnen har efter 
föreställningen arbetat med detta sagotema. 

Lucia och jullov 

Skolan firar lucia fredagen den 12 december. Det blir som 
vanligt två föreställningar den dagen, en på morgonen kl. 
08.20 för elever och föräldrar och en mitt på dagen kl.12.30 
för pensionärer (även andra daglediga är välkomna). Fre-
dag den 19 december är sista dagen på höstterminen och 
vårterminen 2015 startar 8 januari. 

    Elisabeth 

 

Välkommen till Skyltsöndag i Skråmträsk den 30 november kl. 
13-16. En mysig eftermiddag med många aktiviteter och myck-
et julstämning. 
 

HANDLAR’N:  Affären håller öppet och bjuder på en överraskning till bar-
nen. 
 

SKRÅMTRÄSK KVARN: Kaféet öppet med servering av lussebullar. Mu-
sikunderhållning av Muffinheads. 
 

SKRÅMTRÄSK-SKON:  Butiken öppen och fylld med julklappstips. 
 

NORRMASKINER: Finns på plats och visar skotrar mm. 
 

IFK BJURFORS: Grillar hamburgare ute. 
 

SKRÅMTRÄSKBYGDENS BYAFÖRENING : Bjuder på glögg, pepparkakor 
och julmusik. Försäljning av t-shirt, logoband och väskor. 
 

SKRÅMTRÄSK EFS:  Loppis i “gamla affär’n” (Inger och Östen Lundström) 
till förmån för Aira sjukhus i Etiopien. 
 

SMÅTT & GOTT: Öppet kök med kaffe och glögg hos Ingrid Laestander i 
Östra Skråmträsk. 
 

SKRÅMTRÄSK SALOON: Saloonen hos Micke och Josefin 
Lundgren i Västra Skråmträsk visas upp. 
 

TOMTEN finns i sin koja. Passa på att lämna din önskelista. 
 

Dessutom minimarknad, ponnyridning och dans runt granen. 
Håkan 

Byaföreningens styrelse och byabladsredaktionen  
önskar  

God Jul & Gott Nytt År 
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Bord och stolar  

För medlemmar i byaföreningen finns det möjlighet att hyra bord och 
stolar. Det kostar 20 kr/dygn för bord och 5 kr/dygn 
för stolar. Hör av er till någon i styrelsen, eller e-post 
till webmaster@skramtrask.nu, för mer information 
och bokning. 

Gåvor till nyinflyttade 
I november ska byaföreningen påbörja utdelningen av gåvor till nyin-
flyttade. Byaföreningen hanterar utdelningen av en gåva för att väl-
komna en familj eller person som flyttar till bygden. Gåvan kommer 
från föreningar och företag i bygden. Det finns ca. 15 stycken kandi-
dater till gåvor eftersom den senaste utdelningen skedde 2012. 

Nyinflyttad anses den som flyttar till ett åretruntbo-
ende i Skråmträsk skolområde och planerar att bo 
kvar minst ett år. Den som flyttar inom skolområ-
det räknas inte som nyinflyttad. Vid tveksamheter 
får byaföreningens styrelse avgöra vilka som ska 
anses vara nyinflyttade. 

För att byaföreningens styrelse ska få information om nyinflyttade 
måste boende i bygden, eller de nyinflyttade själva, tala om det för 
styrelsen. Gåvan ska därefter delas ut så snart byaföreningen har 
möjlighet efter man fattat ett beslut. Föreningar och företag som vill 
vara med och bidra med gåvor till nyinflyttade kan kontakta byaföre-
ningen. 

Håkan 

Rapport från vattengruppen 
Vattengruppen arbetar under hösten med att byta filter i kalkfilteranlägg-
ningen. Filtret har mättats med fosfor tidigare än beräknat och behöver där-
för bytas ut.  I skrivande stund är den gamla poloniten uppsugen med slam-
bil och mellanlagras för att till våren användas som gödselmedel på åkrar i 
byn.  

Ny polonite är beställd och kommer att fyllas i brunnarna helgen 22-23 no-
vember. Några mindre justeringsarbeten kommer också att utföras i sam-
band med detta. 

     Elisabeth 

 

Tankstation 
Sedan en tid tillbaka så är vi en grupp som arbetar för att få en tankstation 
för bensin och diesel i anslutning till Kvarnhallen.  

Gruppen består av Bo Söderlund, Stig Lindgren, Zakarias Pante 
och undertecknad. Den skulle kunna bli ett stöd till affären samti-
digt som det blir en service till bybor och förbipasserande. Vi pas-
sade på att be om lite fylljord när vägbygget gjordes men sedan 
återstår förstås en hel del markarbeten innan tomten kan fungera 
för tung trafik. 

För närvarande för vi en diskussion med miljökontoret och brandförsvaret. 
Om de ger klartecken så återstår bygglov och att göra en ansökan om inve-
steringsbidrag. Vi hoppas att endast en mindre del ska kräva banklån eller 
annan finansiering, då ska det vara möjligt att få ekonomi på anläggningen. 

Många hinder återstår men förhoppningen är att kunna etablera tankstation-
en till våren 2015.  

För att kartlägga den framtida tankstationens kundunderlag skulle arbets-
gruppen vara tacksamma om du/ni som har en farmartank på gården tar 
kontakt med  Zakarias Pante via mail zakarias_pante@hotmail.com eller via 
telefon 073-8000135.                     

Per-Olov 

Landsbygdsdagen 2014 

I fjol hölls Landsbygdsdagen för första gången. Då var Skellefteå kommun ar-
rangör och den hölls på Edelvik. I år var det Malås tur och platsen var Adaks  
skola. Programmet verkade intressant och jag lyckades få åka med i en bil från 
Skellefteå. 

Deltagarna kom från de tre kommuner som samarbetar om Landsbygdsdagen, 
nämligen Skellefteå, Norsjö och Malå kommuner. Årets tema var ”Företagande 
på landsbygden”. 
En mycket intressant föreläsning hölls av Emelie Kåre`n från Resele där de en-
gagerade byborna vann Stora Landsbygdspriset 2013. Gå gärna in på deras 
hemsida www.resele.se. Vi fick även lyssna till en invandrare från Ungern som 
startat ett företag i en by i Malå. Vidare: ett lantbrukarpar med mjölkproduktion i 
Lönås, en nötköttsproducent i Fårträsk, en sameföretagare med renar och turis-
ter, Vildmarksstugor, Persson båt, och inte att förglömma den kände visionären 
och företagaren Torbjörn Holmlund från Svansele. 
Som sista programpunkt framförde Carin Ehelmsdotter, berättelsen om sin far-
mors mormor, Adak-Ulla. Suveränt bra! 

Programmet var ”späckat” men vi hann med både fika och mat. Allt var rikligt 
och mycket gott. 

Gertrud Hellgren 



 

EFS aktiviteter 
Lör 22/11 14.00 Auktion, Mats Holmqvist. Auktionist: Anders Marklund. 

Fikaservering. Gåvor mottages tacksamt. 

Sön 7/12 14.00 Julfest: luciatåg mm. Fikaservering 

Sön 14/12 11.00 Gudstjänst Magnus Lind. Sång. Söndagsskola under 
gudstjänsten. Fikaservering. 

25/12 8.00  
Juldagen 

Julotta, Bengt Block. Sång. Efter julottan bjuds alla på 
glögg och pepparkakor. 

6/1 11.00 
Trettondagen 

Trettondagsgudstjänst, Hans Bertil Bergqvist. Söndags-
skola under gudstjänsten. Fikaservering. 

Sön 11/1 11.00 Gudstjänst, talare från kyrkan. Servering, söndagsskola. 

Ons 14/1 13.00 Träffpunkt 

Ons 21/1 13.00 Onsdagsträff, Lars Jonsson. 

Ons 4/2 13.00 Träffpunkt 

Sön 8/2 11.00 Bönhusföreningens årsmöte, talare från kyrkan, serve-
ring, söndagsskola. 

Sön 15/2 11.00 EFS årsmöte, Mats Holmqvist servering, söndagsskola. 

Ons 18/2 13.00 Onsdagsträff 

Sön 22/2 11.00 Roland Åkerström 

Lör 28/2 18.00 Musikcafé, Johan Holmgren, servering. 

Sön 8/3 11.00 Skotergudstjänst, Mats Holmqvist, medtag fika. 

Loppisen är öppen när jag sätter ut skylten. 
 

Inger 

Öppet 

Välkommen in! 

Extra årsmöte i samfällighetsföreningen  

Med anledning av försöket att få en tankstation till Skråmträsk 
kallas till ett extra årsmöte för att besluta om ett eventuellt ekono-
miskt stöd från samfällighetsföreningen. Vi träffas i bönhuset  
tisdag den 25 november kl. 19.00. 

Per-Olov Andersson, ordf. 

 

Scouterna i Skråmträsk 
Varannan torsdag kl. 18:30-20:00 samlas scouterna utanför bönhuset i 
Skråmträsk. Vi har i höst många barn med i scouterna, ca 20 st barn i från 
klass 3 och uppåt. Scouterna är indelade i tre grupper eller patruller som 
det heter i scouterna. De som går i 5-6:an i en patrull och det 3-4:an i två.  
Ledare är Anna Lundström och Anna Holmström.  
 
Patrullriks 2014 i Gärdsmark 
Scouterna i Skråmträsk var i sommar med på något enastående, då vi fick 
ta del av det stora rikslägret för scouter. Vi var 9 barn och två ledare och 
några föräldrar från Skråmträsk som under en vecka, 2/8-9/8, sov i tält och 
lagade mat över öppen eld. Vi ägnade oss åt friluftsliv, bad, provade på 
"lajv" och andra aktiviteter. Deltagarantalet på lägret förutom vi var ca 1500 
barn och ungdomar från hela landet så på kvällarna då vi hade lägerbål 
hördes lägerbålsropen långt, högt och glatt.  

/Anna L och Anna H 

Allsång i Bjurfors  
Hösten sista allsång går av stapeln torsdag 11 december kl: 19.00. Obser-
vera dagen! 

Hockeyplanen i Bjurfors  
Så fort vädret tillåter kommer spolningen av hockeyplanen att inle-
das. Förhoppningsvis blir det en bra vinter så planen kan användas 
för mycket spontanåkande och för "gubbhockeyn".                                   Anki 

 

TABATA 
Tabata har dragit igång i Skråmträsk gympahall. Tabata innebär 
att man kör en övning aktivt i 20 sekunder, vilar i 10 sekunder. 
Totalt gör man 8 upprepningar vilket blir 4 minuter/övning till mu-
sik.  

Det är Cecilia Burlin som är ledare för denna träning och hon berättar att 
hon pga arbete bara har kunnat boka in fem tillfällen, men hoppas att det 
kan fortsätta även längre fram.  

De första fem tillfällena är på Tisdagar kl 19.00 -20.00  v 45-49. Kostnaden 
för detta är ett medlemskap i IFK Bjurfors. Cecilia hälsar att en pilatesmatta/
yogamatta eller liggunderlag är bra att ha med sig samt att alla är väl-
komna! 

Regina 

KYRKBÄCKEN 
På lördag den 20/12 kl. 10.00 är det fiskepremiär på  
Kyrkbäcksträsket.                                                                 Regina 


