
EFS
Verksamhet i Bönhuset:

Fre 27/9 19.00 Start  i  Skråmträsk  av  mötesserie  i  olika  byar,  talare  Åke 
Hägglund,  sång  Berit  Lundberg,  servering.  Fortsättning:  lör 
19.00 Tjärn; sön 11.00 Stortjärn.

Sön 6/10 11.00 Högmässa.  Talare  från  kyrkan,  kollekt  till  Bönhuset, 
söndagsskola.

Sön 13/10 11.00 Talare Mats Holmqvist, sång Fisherman friends, söndagsskola, 
servering.

Lör 19/10 18.00 Surströmming,  alla  välkomna  (korv  finns),  pris  40  kr,  barn 
gratis.

Tor 24/10 12.00 Torsdagsträff

Sön 27/10 11.00 Salt Gudstjänst, utdelning av Barnens Bibel m.m.

Sön 3/11 11.00 Gudstjänst,  talare  Johan  Holmgren  Boliden,  kören, 
söndagsskola, servering.

Tor 7/11 kl 12.00 Torsdagsträff, Gun Marie Stenvall, servering.

Lör 16/11 19.00 Café, Anderstorps kyrkokör, servering.

Lör 23/11 14.00 Auktion, talare Mats Holmqvist, auktionist Anders Marklund

Inger L
 
SPF
SPF Skråmträsk-Bjurfors informerar om höstens aktiviteter:
• Våra veckoträffar blir i höst på tisdagar i stället för onsdagar och börjar tisdag 

den 1 oktober kl 12.00 med gymnastik. Medtag fika.
• Fredag den 4 oktober börjar vi spela boccia i gympahallen mellan kl 18.00-

19.00. Medtag fika.
• Julfest med lucia den 13 dec.

Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna!
Styrelsen
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BYABLADET ges  ut  av  Skråmträskbygdens  byaförening som  verkar  för 
utvecklingen  av  byarna  tillhörande Skråmträsk  skolområde.  Det  kommer  ut  i 
mitten av februari, april, juni, september och november.
Byabladets redaktion: Håkan Nordmark, Anki Södermark, Regina Lindgren och 
Elisabeth Berggren.
Betala in årsavgiften, 50 kr/person eller 200 kr/familj, på postgiro 137 65 61-5 
för att bli medlem i byaföreningen.



Bonnstahelgen
Ett 20-tal personer i byaföreningen hjälpte till vid Bonnstahelgen 17 augusti. 53 
marknadsbord togs fram och monterades samt demonterades, bakat fika såldes 
och IFK erbjöd hamburgare. Tyvärr gick affärerna inte bra p g a det dåliga vädret. 
Byaföreningen TACKAR de som ställde upp och jobbade.

Håkan

Motionslådorna
Under  sommarmånaderna  maj,  juni,  juli  och  augusti  har  1818  motionstillfällen 
noterats, det är något färre än ifjol då 2040 tillfällen noterades. I sommar (endast 
juni och juli)  noterat 87 motionstillfällen för barn under 15 år. Vi gratulerar alla 
vinnarna och hoppas på att motionslådorna kommer tillbaka till nästa sommar. 

Therece Bandling

Redaktionen
Ewa Larsson tar en paus från skapandet av byabladet. Hon har varit en drivande 
kraft i redaktionen sedan februari 2008. Redaktionen hoppas hon återkommer tilll  
bladet och passar på att TACKA  henne för insatserna.
Du som är intresserad av att  hjälpa till  med byabladet,  hör av dig till  någon i  
redaktionen.

Håkan

Aira sjukhus
Jag skulle vilja tacka alla som skänkt grejer till loppiset i gamla lanthandeln och 
alla trevliga besökare,  TACK SÅ JÄTTEMYCKET. Vi har fått  in 16.000 kr som 
sätts in på Aira Sjukhus i Etiopien. Jag ställer fortfarande ut skylten ibland om du 
vill titta in, det går även bra att ringa för visning.

Inger L

Älgjakt
Jaktvårdsklubben  i  Skråmträsk  avbröt  septemberjakten  efter  två  dagars  jakt. 
Jakten inriktades på kvigor och tvillingkalv. 8 vuxna älgar (varav 6 hondjur) och en 
kalv fälldes. Tillgången på älg verkar god och jakten återupptas 11 oktober.

Håkan

Fastigheter
• Inflyttade

‐ Skråmträsk 280
Här bor sedan midsommar Sandra Söderlund 24 och Anton Åström 25. 
De bodde tidigare i Skellefteå och när Sandras morfars hus blev till salu 
så köpte de det.  Sandra arbetar med funktionshandikappade barn och 
Anton är  snickare på Contractor.  Anton har ett  stort  motorintresse och 
Sandra gillar pyssel. Båda trivs tillsammans med familj och vänner.

‐ Skråmträsk 105
På denna adress har Herman och Gertud Hellgren bott under flertalet år. 
De har nu köpt en av pensionärslägenheterna vid Handlarn och bosatt sig 
där. Huset i Lia` har barnbarnet Alma Hellgren 19 och hennes sambo Emil 
Sandqvist 20 köpt. Alma är från Skråmträsk och Emil kommer närmast 
från Skellefteå.  Alma studerar  till  civilingenjör  med arkitekturinriktning i 
Luleå och Emil arbetar som sotare. Ett av Emils intressen är fotografering 
och han har ett eget företag där han ägnar sig åt detta. 

‐ Östra Skråmträsk 290
Under september flyttar Anna Larsson Westin 27 och Jörgen Larsson 35 
till  detta  hus.  Anna,  som  har  rötterna  i  Innansjön,  arbetar  som 
administratör  på  Naturbruksgymnasiet  och  Jörgen,  som  kommer  från 
Gråberg, arbetar på dataavdelningen på Skellefteå Kraft. Att huset ligger 
mitt  mellan  parets  arbetsplatser  och  har  ett  bra  läge  tycker  de känns 
väldigt bra.

Vi önskar alla nyinflyttade välkomna till Skråmträsk!

• I byggartagen
I denna kategori hittar vi Jessica Burström och Johan Larsson som renoverar 
f.d.  Jordgubbens  förskola  för  fullt,  samt  Maj-Britt  och  Alf  Tjärnström  som 
bygger ett nytt hus på Västra.

• Omflyttade
Sara, Stefan och Matilda som tidigare bott på Östra Skråmträsk 384 flyttar nu 
till  Skråmträsk  242.  Maria  och  Robin,  som  bott  där  tidigare,  har  under 
sommaren flyttat till Nyliden.

Regina



Handlarn
Sommar  med  Handlarn-kampanjen  gav  69  kunder  var  sin  sommarkasse! 
Sortimentet Svenskt mathantverk har sålt väldigt bra så vi fortsätter med det. 
Vi har utkörning till kunder som av någon anledning ej själva kan ta sig till butiken 
för inköp. Behöver du, eller känner ni någon som är i behov av detta, kontakta oss 
på 0910-589135. 
Vår anställda Anita jobbar fram till 30 september. 
Nu finns möjligheten att åter beställa gris och lamm från Nyhlens Hugosson. Kom 
in till oss och lämna din beställning, dagspriser på kött så det kan variera i kg-pris. 
Många nya ansikten och flera norrmän som nu har hus i byarna omkring har tittat 
in.  Vi  hälsar  alla  nyinflyttade  välkomna till  byarna  och  in  till  oss  på Handlarn 
Skråmträsk.
Sommaren har varit lika bra som föregående sommar. Nu hoppas vi på en bättre 
vinter för att Handlarn ska kunna leva vidare. 
Välkommen in till oss.

Camilla & Yvonne

Sommaren i Skråmträsk Kvarn
Även denna sommar  har  kaféet  i  Skråmträsk  Kvarn  haft  många besökare.  Vi 
beräknar  antalet  kafégäster  till  ca  9500  personer,  vilket  innebär  nytt  rekord. 
Kvällsevenemangen har precis som tidigare dragit mycket folk. Vår satsning på 
enklare mat, t ex sallad, har uppskattats och har inneburit att många valt att äta 
lunch  i  kvarnen.  Många  passar  också  på  att  kombinera  besöket  med  andra 
aktiviteter som jordgubbsplockning, loppisfyndande och sightseeing i bygden. Det 
är  väldigt  roligt  att  träffa  alla  positiva  semesterfirare,  både  långväga  och  från 
närområdet, som upptäcker vår vackra och trevliga bygd.
 
Vi vill  skicka ett  stort  TACK till  er som besökt oss under sommaren, alla goda 
“ambassadörer” som tipsat vänner och bekanta, och till  våra glada och duktiga 
sommarjobbare.

Asta & Erik Hellgren

Lyckad MC-träff
Trots att vädret inte var det bästa, så dök det upp ca 25 st "Återfallsknuttar" på 
sommarens träff på Bjurfors IP.
IFK  hade  dukat  upp  med  smörgåsar  och  fikabröd  på  altanen  på  logen  och 
besökarna lät  sig väl  smaka. Dessutom dök det  upp ett  antal  bybor, som ville 
beundra ekipagen och även dem lät sig väl smaka av det som bjöds.      

Anki

IFK Bjurfors  
Under hösten planeras en hel del aktiviteter, bokcafé, pingiskvällar, m.m. Håll koll  
på  hemsidan  www.ifkbjurfors.se eller  klubbens  facebooksida  IFK  Bjurfors  för 
datum och tider.

• Arbetsdag
Lördag den 28 september är det arbetsdag på idrottsplatsen kl. 10-13. Som 
vanligt bjuds det på hamburgare och läsk till alla som jobbar. Vore roligt om det 
är många som kommer, det kan aldrig bli för många och förhoppningsvis är alla 
måna om att vi ska ha en fin och representativ idrottsplats i byn.

• Gubbinnebandyn
Startar onsdag 2 oktober 20-21 i gympan i Skråmträsk.

• Höstens allsångskvällar i Bjurfors
‐ Fredag 11 oktober 19.00
‐ Fredag 15 novemver 19.00
‐ Fredag 6 december 19.00

• Zumba
Ett nytt försök med zumban är på gång. Håll utkik på IFK Bjurfors hemsida och 
på Facebooksidan hälsar Annica och Malin.

Anki

Barnkören
Skråmträskbygdens egen barnkör “Nära Marken” planerar att öva in en musikal 
under  detta  läsår  som  ska  framföras  under  våren  2014.  Alla  barn  från  6  år 
(förskoleklassen)  och  äldre  är  välkomna  att  vara  med.  Vi  kommer  att  öva  i  
Skråmträsk bönhus följande dagar och tider under hösten: torsdag 19/9, 3/10 och 
17/10 kl  18-19 samt lördag 19/9 kl  10-13.  Ledare är  Asta  Hellgren och Linda 
Lindh.

Asta

Kören
På onsdag 18/9 kl. 19:00 i Skråmträsk bönhus startar kören Strawberry Singers 
igen! Du som vill delta i körmanifestationen anmäler intresse till mig. Avgiften ska 
vara inbetald senast 30/9 till arrangörerna, för att man ska få tillgång till noterna 
och inspelade stämmor. Tills vidare sjunger vi lite annat. Välkomna!

Ellinor

http://www.ifkbjurfors.se/


Skola, förskola och fritids
Skolan  och  förskolan  har  dragit  igång  höstterminen.  Det  innebär  några 
förändringar  bland  personalen.  Charlott  Andersson,  lärare  i  3-5:an  har  under 
sommaren slutat och ny lärare i klassen är Ewa Larsson (från Västra Skråmträsk). 
Det innebär att det är Ewa, Åsa och Janne som arbetar i 3-5:an under detta läsår.  
Samma personer delar även ansvaret för fritids tillsammans med Elin Boström 
som delvis  arbetar  på förskolan.  Ewa kommer också att  fungera som skolans 
speciallärare.  I  F-1-2:an är  det  inga större  förändringar,  Frideborg och Birgitta 
jobbar på som vanligt.  
På  förskolan  är  det  också  en  del  förändringar  bland  personalen.  Nya  är  Elin 
Boström och Ulrika Lindkvist och ett  ”nygammalt” ansikte, Linda Lind, som har 
börjat  om. Sara är  tjänstledig  under hela  skolåret  och Helena har  förlängt  sin 
tjänstledighet under hösten. Marie, Anna och Ingrid finns med i personalgruppen 
som tidigare.
Redaktionen hälsar alla nya, och även ”gamla” i personalen välkomna till ett nytt 
läsår i Skråmträsk.

Elisabeth

Tidigt skolråd
Representanter  i  skol/förskolrådet  har  fått  en  inbjudan  från  rektor,  Mai-Ellen 
Andersson och förvaltningschef Anders Bergström till tidigt skolråd torsdag 19/9. 
Anledningen är  att  Barn-och grundskolenämnden beslutade i  slutet  av maj  att 
skol-och kulturkontoret ska ”utreda och redovisa förutsättningar för förändringar av 
strukturen i Burträskområdet inför läsåret 2014/15”. I kallelsen framgår att ”Barn-
och grundskolenämndens ekonomiska situation innebär att förvaltningen arbetar 
med att  ta  fram en  långsiktig  plan  för  förskolor  och  skolor  i  hela  kommunen. 
Arbetet behövs för att få en ekonomi i balans och för att kunna fortsätta satsa på 
hög kvalitet i verksamheterna. ” 
Förvaltningschefen  Anders  Bergström  kommer  att  presentera  en 
nulägesbeskrivning  och  berätta  hur  processen  fortsätter  under  hösten  och  en 
ungefärlig tidsplan.
Rapport om mötet kommer i nästa nummer av byabladet.

Elisabeth

Rapport från vattengruppen
Sommaren  har  varit  relativt  varm och  torr.  Det  har  förekommit  mycket  alger  i  
vattnet i Skråmträsket men den kraftiga algblomningen med ”grön målarfärg” på 
ytan vi ser vissa år har uteblivit. I vissa strandnära områden med vass och annan 
växtliget har man dock kunnat se ”målarfärgen”. Sammansättningen av algarter 
kan variera mellan åren och även under en säsong. Ett algprov har tagits under 
sommaren för att konstatera vilka arter som förekommit i vattnet detta år. 
Kalkfilteranläggningen har inte varit igång under sommaren. Dels på grund av att  
sommaren varit torr och inget vatten runnit i dikena som avvattnar området och 
dels  måste ett  mindre grävarbete genomföras eftersom en mindre yta  bredvid 
brunnarna  påverkades  av  erosion  under  vårfloden.  Detta  ska  åtgärdas  under 
hösten.
Reningseffekten i filterbrunnarna under våren blev inte riktigt vad som förväntades 
på grund av att fina lerpartiklar fastnade i filtret och försämrade reningen. I början 
av sommaren anlitades därför räddningstjänsten som kom med en spolbil  och 
spolade filtermaterialet rent i brunnarna.  Det gick bra och nu är filtrena redo att 
användas igen.

Elisabeth

 
Prata landsbygd
På  www.skelleftea.se/pratalandsbygd finns  information  och  länkar  till 
studieförbund för  dig  som är  intresserad  av att  delta  i  en studiecirkel  om hur 
landsbygden ska utvecklas.
Byaföreningen kan  samordna  intresserade  i  bygden  till  en  studiecirkel.  Anmäl 
därför ditt intresse med ett mail till  webmaster@skramtrask.nu .

Håkan

mailto:webmaster@skramtrask.nu
http://www.skelleftea.se/pratalandsbygd

