
EFS program
sö 16 feb 11.00 EFS  årsmöte,  andakt  Henrik  Näslund,  EFS  bjuder  på

smörgåstårta, söndagsskola

to 20 feb 13.00 Torsdagsträff,  Bertil  Holmgren  berättar  om  sin  tid  som
missionär

lö 1 mar 19.00 Café,  Martin  Beyer  sjunger  och  berättar  om  sitt  liv  i  bl.a.
Östtyskland

to 6 mar 13.00 Täffpunkt, medtag fika, kaffe finns

sö 9 mar 11.00 Skotergudstjänst i Liabacken, andakt Mats Holmqvist, medtag
fika

sö 16 mar 11.00 Gudstjänst,  Torgny  Karlsson  och  Bergsbykyrkans  kör,
servering, söndagsskola

to 20 mar 13.00 Torsdagsträff, Birgitta Kågström

lö 5 apr 19.00 Café, Kersti Karlsson berättar om sin resa till Etiopien och Aira
sjukhus

sö 6 apr 11.00 Söndagsmässa talare från kyrkan

sö 13 apr 15.00 Musikal" Ogräs i rabatten" Barnkören

fr 18 apr 11.00 Vi läser Jesu lidandes historia och sjunger tillsammans.

on 30 apr Traditionellt Valborgsfirande, program ej klart.

sö 1 jun 11.00 Gudstjänst i Kyrkbäcken.
Inger

Loppisen i lanthandeln
Under Burträsk marknad 21-23 feb är loppisen öppen 12.00-16.00. Övriga tider är
det öppet när någon vill hälsa på, sen blir det mer fart till våren.
Jag vill tacka alla som skänkt grejer till loppisen och alla som hälsat på. Tack vare
er har vi skickat drygt 40 000 till Aira sjukhus, 33 000 från loppis och resten från
torsdagsträffar och café. TACK! 

Inger

BYABLADETBYABLADET
februari 2014februari 2014

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.

Renar på vinterbete som tänker passera burträskvägen i Skråmträsk .
Foto: Therece Bandling

Skråmträskbygdens byaföreningSkråmträskbygdens byaförening
www.skramtrask.nuwww.skramtrask.nu



SPF Skråmträsk-Bjurfors
• Årsmöte  19 februari kl 12.00 i Skråmträsk bönhus. Musikunderhållning.

Föreningen bjuder på smörgåstårta. Anmälan senast 14/2 till Ruth 589118
eller Evy .

• Tisdagsträffar  kl  12.00  Vi  börjar  med  gymnastik  och  därefter  varierat
program i bönhuset. Medtag eget fika.

• Boccia fredagar mellan 18.00-19.00 i gymnastiksalen. Medtag eget fika.
• Vårfest den 22 maj i Ljusvattnets skidstuga

Under våren kommer vi att starta en studiecirkel under benämningen "Ta det på
en  höft-bättre  balans  i  livet”.  Det  handlar  om  förutsättningar  för  att  förhindra
fallolyckor och lårbensbrott.
Våra  aktiviteter  annonseras  under  den  gemensamma  SPF  annonseringen  i
Norran på fredagar.

Styrelsen gm Evy

Fettisdagsfirande
På fettisdagen som i år infaller den 4 mars serveras det semlor på IFK. Tanken är
att man först motionerar på något sätt, åker skridskor på hockeyplanen, tar en tur
på skidor på elljusspåret eller tar en promenad, och sen fikar man tillsammans
inne i  värmen.  Kan man av olika  anledningar inte  äta  semlor  kommer det  att
finnas alternativ bara man uppger det vid anmälan. Lappar och anslag med mer
info om detta kommer.

Anki

Allsång
7 mars klockan 19 i Bjurfors. Välkomna!

Anki

Bokcafé
Planeras torsdag 13 mars och tisdag 8 april 19.00 på IFK. Finns en ganska stor
mängd böcker som man kan låna, och har du böcker som du vill dela med dig
finns en bokhylla där du kan lämna dem.

Anki

Årsmöten
• Byaföreningen

Söndagen den 23 mars kl. 19:00 i bönhuset. På dagordningen finns bl.a.
en  stadgeändring  om  antalet  personer  i  styrelsen  (se
framtidsbyar.skelleftea.org/framtidsbyar/stadgeandring.htm). Det bjuds på
fika! Välkomna!

Håkan
• Fastighetsbolaget

Söndagen den 4/5 kl. 18.00 i Bönhuset. Välkomna!
Regina

• Majstämma
Sedvanliga  årsmötesförhandlingar  söndagen  den  4/5  kl.  19.00 i
Bönhuset. Sista dag för motioners inlämnande är den 15/4 till Britt-Inger
Larsson, Skråmträsk 222. Välkomna!

Regina

 
Prata landsbygd 
För att diskutera hur vi ska utveckla bygden har det under januari startats upp fyra
olika studiecirklar som fokuserar på olika områden:

• Turism, evenemang och reklam
• Service och bostäder
• Miljö, fritid och friluftsliv
• Bjurfors

Eventuellt bildar ”rädda skolan”-gruppen också en studiecirkel som då naturligtvis
ska tänka på framtiden för skolan i Skråmträsk.
Det  är  en  blandning  av  yngre  och  äldre  personer  som  deltar  i  de  startade
cirklarna. Diskussionerna har rört om i grytan och det har bubblat upp både gamla
och nya idéer. Tankar på ett äldreboende finns kvar, men även boende för unga
och barnfamiljer. Det tycks finnas flera yngre familjer som är intresserade av att
flytta ut till oss. Att få en mack för inköp av bränsle till bygden har också varit på
tapeten. För att kunna åka buss in till stan skulle man ha motorvärmarstolpar (vid
t.ex. affären) där man kan lämna bilen. En del tycker att det saknas fester. Det blir
spännande att se studiecirklarnas förslag på hur bygden ska utvecklas.

Håkan



Hemtjänsten
Den 16 dec så upplöstes hemtjänstgruppen i Skråmträsk p.g.a. att det blev för få
som  behövde  hjälp  i  området.  Ulrika  Karlsson  säger  att  det  berodde  på  att
hjälpbehövande flyttade och ”gick bort”. De sex anställda fördelades ut till andra
områden;  tre  till  Sunnanå,  två  till  Ljusvattnet  och  en  till  stan.  Dessutom
omflyttades två  vikarier  som ingick  i  gruppen.  Deras  kontorslokal  i  bönhuset  i
Skråmträsk står nu ledig för en ny hyresgäst. Det är gruppen i Ljusvattnet som har
tagit över ansvaret för hemtjänsten i Skråmträsk-området.

Håkan

Hemsändning
Från och med nyår har SkråmträskSkon tagit över hemsändningen av varor från
affären. Det är ett stort distrikt med upp till 25 km körväg som ska betjänas. Erik
Hellgren berättar att man anställt Elisabeth Melander, Medle, som ska jobba med
både skor och hemsändning. Alla som vill ha hemsändning av varor ska nu vända
sig till SkråmträskSkon.

Håkan

Handlarn
Nu kan du betala dina köp hos Handlarn med mobilen via SEQR-appen. Du kan
även använda  värdeavier för att  betala eller ta ut kontanter (obs dagskassan
begränsar beloppen på uttagen). Legitimation är obligatoriskt för värdeavier.
Lanthandeln  Handlarn  Skråmträsk  kan  erbjuda  butiksgjorda  paninimackor/
mackor/  sallader/  smörgåstårta,  butiksbakat  samt  kulglass(på  sommaren).
Dessutom  tillhandahålls  svenska  spel/lotter,  kontantuttag  vid  köp,  receptfria
läkemedel,  ombud  för  bussgods  och  systembolaget  samt  möjlighet  att  panta
burkar och flaskor.
Vi hoppas alla önskar att butiken blir kvar på orten och hälsar er välkomna in! Följ
oss även på facebook!

Camilla, Yvonne & Anitha

Födda under 2013
• Charlotta och Andreas Marklund, Skråmträsk, fick den 4 dec en flicka som

heter Vera.
• Christina Bailey och Daniel Ledin, Skråmträsk, fick den 16 maj en pojke

som heter Oskar.
• Theres Strandgren och Stefan Sjölin, Skråmträsk, fick den 25 juli en flicka

som heter Adina.
Vi på redaktionen säger stort Grattis till föräldrarna, och välkomna till världen och
Skråmträsk till småttingarna.

Elisabeth

Nyinflyttade
• Johan

På  östra  Skråmträsk  301  bor  Johan  Olofsson  sedan  några  månader
tillbaka.  Johan  hyr  huset  av  Fredrik  Lundh.  Han  är  välbekant  med
omgivningarna eftersom han är född och uppväxt en liten bit längre bort
på östra.

Regina
• Anette

I  fjol  somras  flyttade  Anette  Ederlöv  (51  år),  och  hennes  flatcoated
retriever, till Greger Larsson i Skråmträsk. Hon bodde tidigare i Norsjö och
har två vuxna barn som bor i Norra Åbyn och Skellefteå. Att motionera,
dansa och heminreda är hennes intressen. Bra gångvägar med belysning
vill hon få tips på.

Håkan

Hemvändardag
Lördag den  19 juli blir  det  hemvändardag i  Skråmträsk.  Vad som ska stå  på
programmet håller på att planeras i olika arbetsgrupper, men det  kommer att bli
aktiviteter både på dagen och på kvällen och mer information om detta kommer
bl.a. i nästa Byablad.

Regina



Johan Bomans minnescup
Andra  upplagan  av  Johan  Bomans  Minnescup  spelades  den  25  januari.  IFK
Bjurfors  spelare var  uppdelade på två lag och som tredje  lag hade även i  år
Krobbe Lundberg fixat  ihop ett  lag med många namnkunniga storspelare som
tidigare  spelat  i  Skellefteå  AIK.   Anders  Söderberg,  Mattias  Niilima,  Mikael
Lindgren för att nämna några. Det blev också Team Krobbe som till slut kunde
försvara segern från förra året. 
Alla inblandade var helnöjda med arrangemanget och det är roligt för publiken att
åter få se hockey i Bjurfors så siktet är att även 2015 kunna anordna denna cup till
Johans minne. 
På kvällen fortsatte festligheterna med den skotske trubaduren Rossco Galloway
som fick med beröm godkänt.
Bjurfors  spelare fick inte nog på cupen utan kommer också att  möta Burträsk
hockeyveteraner lördag den 1 mars i Isbjörnen i Burträsk under ishockeyns dag.
Veteranmatchen börjar kl. 14:00 och spelas 2 x 20 minuter effektiv tid. Så vill ni se
mer av de ”gamla” Bjurforsspelarna så ta en tur till Burträsk då.

Anki

Gubbhockey
Spelas  på  söndagar  klockan  20.00  på  Bjurfors  IP.  Ibland  även  på  torsdagar
klockan 20.00, den infon hittar man på www.ifkbjurfors.se. Alla åldrar är välkomna!

Anki

Elljusspåret
Spåret i Bjurfors är på gång, men lite mer snö behövs då den nya ”spårmaskinen”
kräver lite mer snö. Spåret är alltså uppkört, men inte ”spårat”. Du tänder lyset
själv genom att dra i en vajer i början av spåret som mäter 2,5 km , då tänds
belysningen och lyser i ca 1 timme. Bilen parkerar du på anvisad plats vid gamla
sågen.
Friluftsfrämjandet  hälsar  också  att  de  hoppas  kunna  genomföra  den  årliga
utflykten till  Petterbergstjärn med skoter, skidor eller till  fots. Datum för detta är
inte klart ännu.

Anki

 
Travframgångar för Skråmträskstall
Jerker och Ranja Bjurman, Västra Skråmträsk fick på Travgalan, Piteå havsbad
den  8  februari  pris  för  sina  framgångar  på  travbanorna  under  2013.  Deras
egenuppfödda kallblod Odile Kiro fick pris för bästa prestation för 4-åriga kallblod
2013. Kiro har bland annat placerat sig på en fin 3:e plats i Stoderbyt i Östersund i
augusti i år. Det har också gått bra för ytterligare två hästar i Jerker och Ranjas
stall, Ängskalla 7 år (uppfödd i Ängarna, Skråmträsk) och 4-åriga Katla Kiro som
också är en produkt av egen uppfödning. Hästarna körs huvudsakligen av andra
kuskar vid tävling, men tränas av familjen Bjurman. Travgalan arrangerades för
aktiva från Boden och Skellefteås travbanor. 

Elisabeth

Nyheter från vattengruppen
Vattengruppen  kan  nu  meddela  att  rapporten  från  förstudien  angående
restaurering av våtmarker i jordbrukslandskapet är klar. Rapporten innehåller ett
par  olika  förslag  på  åtgärder  för  den  samfällt  ägda  Degermyran  i  västra
Skråmträsk. Åtgärderna syftar i första hand till att fånga upp näringsämnen innan
de når vattnet i Skråmträsket.  De ger också möjlighet att skapa en trevlig miljö för
växt-och  djurliv  och  för  eventuella  mänskliga  besökare.  Rapporten  innehåller
också mer översiktliga förslag på åtgärder för Storhällstjärnen, Luddesmyran och
södra änden av Skråmträsket (Boviken). Förstudien kommer att presenteras i sin
helhet på årets majstämma i början på maj. Välkomna dit!

Elisabeth

Dörrar och spis till försäljning
När Fastighetsbolaget i Skråmträsk lät riva huset vid Kvarnhallen togs det reda på
fem spegeldörrar med karm och en svart gjutjärnsspis. Dessa säljs till priset 300
kr/st. Varorna finns att beskåda hos Michael Larsson, Skråmträsk (58 90 50).

Fastighetsbolaget


