
Kyrkbäcksträsket
På lördag den 14 juni kl. 10.00 är det fiskepremiär i Kyrkbäcksträsket.

Regina

Midsommarfirande i Bjurfors
Traditionellt midsommarfirande på idrottsplatsen med start klockan 12.00. Gratis
aktiviteter  för  barnen,  lotterier  och  fika.  Som vanligt  avslutas  det  med att  dra
vinnarna i midsommarlotteriet med 5000 kr som högsta vinst.  Lotterna kostar 200
kr. Är du utan lott? Hör av dig till Sten Sjöberg 0910-587125. 
Kvällen innan midsommarafton ska det ställas i ordning och då tar vi gärna emot
hjälp  av  så  många  som  möjligt.  Det  gäller  att  plocka  blommor,  förbereda
midsommarstången mm.

Anki

Sommarfest i Bjurfors 5 juli
Det  planeras  för  sommarfest  i  logen  den  5  juli  med  den  skotske  trubaduren
Rossco Galloway, pub och mat. Mer information kommer att meddelas på IFK:s
hemsida och på facebook. 

Anki

Skråmträsk EFS program
20/7 kl 11.00 Gudstjänst i Lia, Maria Lund, sång Sonja m.fl. Medtag fika.

17/8 kl 11.00 Gudstjänst  på bönhusgården, tal  och sång Per-David Karlsson.
Medtag fika.

30/8 kl 18.00 Café, LP Stiftelsen Guldstaden, Peter Eriksson

11/9 kl 13.00 Träffpunkt. Vi träffs och samtalar. Medtag fika, kaffe finns.

14/9 kl 11.00 Gudstjänst, Mats Holmqvist, Korsdraget, servering, söndagsskola.

20/9 kl 18.00 Café, Kersti Karlsson berättar om Etiopien

25/9 kl 13.00 Torsdagsträff, Anita Lundqvist, servering.

Loppiset i Gamla affären öppet mer i sommar, t.ex. lörd 21/6 kl. 12-16, måndagar
från 7/7 kl. 16-20.30. Öppet även andra dagar och tider men ej spikat när. Man
kan ringa 073-0207816 eller knacka på, är jag hemma så öppnar jag. Tack för
gåvor!

Inger

BYABLADETBYABLADET
juni 2014juni 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,
Elisabeth Berggren och Ewa Larsson.
Betala in årsavgiften, 50 kr/person eller 200 kr/familj, på postgiro 137 65 61-5
för att bli medlem i byaföreningen.

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

Foto: Ewa Larsson
Fikapaus på badstrandsdagen.



Handlarn
1 juni går Yvonne i pension men hon kommer fortfarande att vara involverad i
butiken. I och med att Yvonne slutar så har vi anställt Oliver Holmström, 21 år,
fram till  hösten till  att  börja med. Vi  hoppas med en ökning nu när sommaren
kommer  igång.  Vår  inventering  är  gjord  sista  april  och  vi  väntar  spänt  på  se
resultatet för butiken. Det är viktigt nu för vi kan inte fortsätta med mer tapp än vi
haft sista tiden. Detta innebär inte att vi ger upp utan vi kämpar till det sista! Under
sommaren säljer vi kulglass. Det finns kaffe, mackor och go´bullar samt pizza och
grillmackor att köpa som man kan sitta och äta i vår nu inramade uteservering. 
Vi önskar alla en varm trevlig sommar och Välkomna in till oss! 

Camilla, Yvonne, Anitha & Oliver 

Pub i Skråmträsk saloon
Den 24 maj var det pub i Skråmträsk Saloon som ordnades av en av grupperna i
studiecirkeln "Prata landsbygd". Puben blev mycket välbesökt, folk i  alla åldrar
samlades för att umgås både i Saloonen, ute i partytältet och runt eldarna. Under
kvällen  anordnades  det  en  skyttetävling  med  luftgevär  och  luftpistol  där  alla
segrande fick ett pris, tävlingen blev väldigt populär! De som ordnade puben vill
passa på att tacka Micke och Josefin för att de fick vistas i den fina saloonen!
Vinsten av puben kommer att gå tillbaka till byn och i första hand kommer det att
införskaffas en fiskrök, som alla givetvis får använda, som kommer att ställas på
badstranden.

Isabell Lundberg

Boule 
Den  2  juni  var  Tore  och  Kerstin
Pettersson  på  hockeyplanen  i  Bjurfors
och  lärde  ut  grunderna  i  boule  för  ett
tiotal personer. Eftersom intresse finns lär
det  bli  en fortsättningskurs.  Håll  koll  på
IFK:s hemsida och på facebook.

Anki

Badstrandsdagen i Skråmträsk
Mellan 35-40 personer kom och hjälptes åt med att göra badstranden redo för
sommaren. När många hjälper till så går det bra. Några byggde ny flotte, andra
skrapade färg, det klipptes gräs och räfsades. Volleybollplanen snyggades till och
bryggan sattes ut. Det som inte kunde göras pga. vädret var utvändig målning av
omklädningsrummen och målning av tennisplanen, det  kommer dock att  göras
bara det får torka upp. 
Efter någon timmes arbete bjöds det på varmkorv. Det blev en trevlig dag där
arbete kombinerades med trevliga små samtal.  

Ewa

SPF Skråmträsk-Bjurfors aktiviteter i sommar
Tisdagsträffar med allsång vid "Gröna Lund" börjar tisdag den 3 juni kl 18.00. Ta
med eget fika. 
Datum för  sommarens utflykter  kommer  att  annonseras  i  Norran under  SPF:s
allmänna fredagsannonsering. Sommarens resa planeras av SPF Åbyn-Burträsk
och annonseras i Norran under SPF:s fredagsannonsering.
Välkomna!

Evy

Skråmträsk Kvarn 
Sommarkaféet  öppnar  14  juni  och  håller  öppet  alla  dagar  kl.  12-21  t.o.m.  11
augusti. (Midsommarafton endast öppet kl.20-24.) 
Nytt för i år är bl.a att vårt kafé har blivit KRAV-certifierat, som ett av de första i
Västerbotten, vilket vi är stolta över. Det blir även underhållning ett antal lördagar
med bl.a sommarteater. En annan nyhet är att Zakarias Pante har ordnat så att
det kommer att finnas ett antal cyklar vid kvarnen att låna gratis för utflykter om
man vill se mer av vår vackra bygd. Tack för det! 

Erik

IFK Bjurfors fotbollsskola
38 barn är anmälda hittills och 6-7 ledare kommer att ta hand om dessa barn.
Fotbollsskolan är i år mellan 15-19 juni och vänder sig till barn födda 1999-2008.
Har du missat att anmäla ditt barn så går det göra en efteranmälan. Hör i så fall av
dig till Malin Linder på 0910-582005. 
Avslutningen  sker  i  samband  med  matchen  mellan  Arctic  Cat  och  Malå  IF  i
division 4 torsdag 19 juni.

Anki

"Återfallsknuttarna" på återbesök
Även i sommar kommer "Återfallsknuttarna" till Bjurfors IP.  Nämligen måndag den
30 juni strax efter kl. 19. Förhoppningsvis är vädret bättre än ifjol så fler hittar hit.
Så är ni sugna på se lite gamla åk så bege er till Bjurfors denna kväll.

Anki

Fisketävling
Den 8 augusti är det fisketävling i Skråmträsket. Tävlingen startar 18.30 och håller
på i en timme. Efteråt kommer de som vill att kunna stanna kvar och umgås. Mer
information kommer att dyka upp under sommaren!

Isabell Lundberg

Linets aktivitet
Örtagårdskväll onsdag den 13 augusti kl 18.00 med föredrag, örtagårdsvandring,
servering och lotteri. Välkomna!

Evy



Evenemang i Skråmträsk Kvarn 2014
Fr 20 juni kl 20-24 Midsommarnatt. Fri entré hela kvällen.

kl 21 Allsångskryss med Magda & Erik Hellgren.
kl 23 Dialekt och folkton med Erik Grahn och Lars 
Långström

Lö 21 juni kl 12-15 Vernissage för konstutställning av Marlene Josefsson.   

Lö 28 juni kl 14

Lö 5 juli kl 14

Sommarteater av och med Saga Eserstam ackompanjerad
av Mattias Kågström.  En svensk pärla  -  musikporträtt  om
Siw Malmkvist.  Entré 150 kr (stud.  100 kr).  Biljettbokning:
www.skramtrask.se  eller  0910-589060.  Arrangeras  i
samarbete med Kultur Skellefteå.

Må 7 juli kl 19 Sommarprat med Kent Pettersson, Skellefteå. ”Livet  är en
RESA – man vet aldrig vart man hamnar”

Lö 12 juli kl 14 Sommarteater:  En  svensk  pärla  -  musikporträtt  om  Siw
Malmkvist (se ovan). Entré: 150 kr 

Må 14 juli kl 19 Allsång med André Malmén. Gästartist: Frida Falkman. Fri
entré.

Lö 19 juli kl 14-15 Musikunderhållning.  Från  country  till  visa  m.  Muffinheads.
Fri entré.

Må 21 juli kl 19 Sommarprat med Ola Marklund, Piteå. Fri entré. "Ållt mila
aag å ööx - en berättelse om Pitemålet"

To 24 juli kl 19-21 Tangokväll med Skellefteå tangosällskap. Fri entré

Lö 26 juli kl 14-15 Musikunderhållning.  Swing  &  blues  m.  Lars  Långström
Kvintett. Fri entré.

Må 28 juli kl 19 Allsång  med  André  Malmén.  Gäst:  Markus  Nyström,
Boliden. Fri entré.

Lö 2 aug kl 14-15 Musikunderhållning. Jazz med Oskar Fridolfsson Band. Fri
entré.

Må 4 aug kl 19 Sommarprat med Linda Marklund, Burträsk. Fri entré. ”Vittra
å anne oknytt – skrönor från Västerbotten”

Må 11 aug kl 19 Säsongsfinal. Musikunderhållning med Menta. Fri entré.

Fr 15 aug kl 19-21 Jazzkonsert  med  Wihlborg  Jazzband.  Entré  150  kr  inkl.
kakbuffé.  Biljettbokning:  www.skramtrask.se  eller  0910-
589060.

Arr: Studieförbundet Vuxenskolan & Skråmträsk Kvarn.

14/6 – 11/7 Konstutställning: Marlene Josefsson, Klutmark

12/7 – 25/7 Konstutställning: Konstnärsgruppen Paletten

26/7 – 11/8 Fotoutställning: Emil Sandqvist, Skråmträsk

Hemvändardagen
Lördag den 19 juli blir det hemvändardag på skolan i Skråmträsk. 

Dagaktiviteter
Dagen börjar med ett invigningstal kl. 11:00 och sedan blir det aktiviteter fram till
kl.  16:00.  Det blir  underhållning i  form av musik och berättelser,  utställning av
tidningsurklipp och gamla bilar, lekar, tävlingar, lotteri och skytte. Bagarstugebröd,
snabbmat och fika kommer att säljas. Det händer även saker utanför skolområdet,
t.ex. musik på Kvarn, loppis i gamla affären och öppet i Gunnels museum.

Kvällsaktiviteter
På  hemvändardagens  kväll  samlas  vi  klockan  18:00  för  en  picknick  på
fotbollsplanen vid skolan. Ta med egen mat och dryck. Strawberry Jam kommer
att börja sin konsert klockan 20:00 i gymnastiksalen. De kommer att bjuda på en
blandning av låtar från 60-talet och fram till idag. Biljetter till  konserten säljs på
hemsidan www.skramtrask.nu till  medlemmar i Skråmträskbygdens Byaförening
och kostar 50 kr/styck.

Håkan

Skråmträsk blir värdby i Bonnstan igen
Den 16 augusti är Skråmträsk återigen värdby i Bonnstan under Bonnsta´helgen.
Program för dagen brukar dyka upp i Norran när det närmar sig. 

Ewa

Prata landsbygd
Under vintern/våren har fyra grupper arbetat med en studiecirkel som heter Prata
Landsbygd. På ett möte den 14 maj presenterade grupperna vad de kommit fram
till.  Som  inbjudna  gäster  deltog  Lorents  Burman  och  Thor  Fossland  från
kommunen. 
Några saker som togs upp på mötet:

• Det är problem att hitta lediga bostäder eller att finansiera byggen av nya
villor.  En  enkätundersökning  visar  att  det  finns  intresse  bland  yngre
personer att flytta till bygden. Ett arbete för att hitta lediga attraktiva tomter
har påbörjats. 

• Hemsidan bör få en ansiktslyftning för att locka besökare.
• Skyltar bör sättas upp för att uppmärksamma besöksmål.
• Anlägga vandringsleder och utegym.
• Anordna fler evenemang, typ fester, fisketävling, m.m.
• Mack för bränsleinköp. 

Resultatet från studiecirklarna kommer att överlämnas till kommunen. Lorents och
Thor var förtjusta i det som presenterades på mötet. Nu ser vi fram emot vad vi får
tillbaka av kommunen.
Det kommer att bli fortsatt arbete med några av förslagen vilket vi får återkomma
med rapporter om.

Britt Inger/Håkan



Förskolan och skolan
Sju stycken femteklassare lämnar nu Skråmträskskolan för nya äventyr på andra
skolor. Till  hösten börjar fem elever i  förskoleklassen så händer det inget över
sommaren så finns det 37 barn på skolan när höstterminen börjar. 
Under de sista veckorna före sommarlovet har de vanliga lektionerna blandats
med en  hel  del  andra  aktiviteter.  Eleverna  har  önskat  en  utklädningsdag och
talang, vilka genomfördes under v. 23.  Den sista skolveckan åker hela skolan på
skolresa  till Luleå för besök på Teknikens hus. En sådan resa är möjlig att göra
pga. av att  föräldrarna till  barn på förskolan och skolan skottar isbanan under
vintern. 
Helena Lundqvist är tillbaka på förskolan efter en tids tjänstledighet.
Theres Strandgren (Östra Skråmträsk) har börjat som lokalvårdare på förskolan
och skolan.  

Ewa

Nyinflyttade
Rasmus  Tjärnström,  26  och  Johanna  Skog,  27  flyttade  nyligen  in  på  Västra
Skråmträsk 54 (f.d Anders Hård) tillsammans med deras golden retriever Etna och
kattungen Skuggan. Johanna som är från Kalvträsk hade inte så mycket val när
Rasmus ville flytta "hem", men det hade hon inget emot då Skråmträsk är väldigt
centralt jämfört med Kalvträsk. Deras plan är att bygga upp ett nytt hus på tomten
med start nästa år om allt går som de tänkt. Rasmus jobbar på Contractor och
Johanna på beroendeenheten och gemensamma intressen är skoterkörning, bilar,
motorer och att bygga, vilket kommer väl till pass när bygget väl startar upp. 

Anki

Återskapande  av  våtmarker  i
Skråmträsk
På  samfällighetens  stämma  i  maj  i  år
presenterades  ett  antal  förslag  på  hur  man
skulle  kunna  återskapa  våtmarker  i
Skråmträsk.  Våtmarker  har  den  goda
egenskapen  att  de  kan  fånga  upp
näringsämnen såsom kväve och fosfor innan
de når ut i sjön och orsakar övergödning med algblomning som följd. Bilden nedan
visar hur det skulle kunna se ut på Degermyran (ägs av samfällighetsföreningen)
efter en restaurering. Degermyran ligger på västra sidan av Skråmträsket och har
tidigare  varit  en  våtmark.  Genom  dikning  och  avvattning  är  den  idag  en
skogsdunge (närmast boende är Ulf  Larsson med familj).   Vid stämman våren
2015 kommer  samfälligheten fatta  beslut  om de vill  gå  vidare  och genomföra
något av förslagen. Eventuella åtgärder kommer att bli ganska kostsamma och ett
samarbete med Skellefteå kommun och eventuellt ytterligare parter kommer i så
fall att bli nödvändigt.
En fullständig rapport innehållande alla förslag hittar du på www.skramtrask.nu.
Om du önskar en utskriven rapport är du välkommen att kontakta undertecknad.
Rapporten är framarbetad av Enetjärn Natur AB.

Elisabeth

Valet
Det  lär  inte  ha  undgått  någon  att  det  varit  val.  Även  i  Skråmträsk-Klutmark
distriktet blev det ett klart nej till nya centrumbron. Valdeltagandet var 55,43%. Ja-
sidan fick 32,28%, nej-sidan 67,72% och 3,72% var blanka. 
I  EU-valet  var  valdeltagandet  55,22%  och  de  tre  största  partierna  blev
socialdemokraterna på 31%, centerpartiet på 14,16% och vänsterpartiet 10,93%.

Anki

Svensk dubbelchampion jagar i Skråmträskskogarna
Lage  Furbergs  finska  stövare  Mirangårdens  Rajo  blev  i  vintras  svensk
dubbelchampion.  Inför  denna  säsong  satsar  ekipaget  på  deltagande  i  SM.
Redaktionen gratulerar till de fina framgångarna.

Elisabeth

Trolig  förekomst  av
mårdhund i Skråmträsk med
omnejd
Mårdhunden har synts i Skråmträsk.
Mårdhunden ser ut som en korsning
mellan  en  hund  och  en  tvättbjörn.
Den  är  allätare  och  vandrar  in  i
Sverige  från  Finland.  Den
förekommer framförallt längs kusten i
Norr-  och  Västerbotten.  Eftersom
mårdhunden  bedöms  kunna  orsaka
skada och är invasiv, det vill säga att
den  förökar  sig  och  bildar  stora
populationer, försöker man begränsa dess spridning i Sverige. Den bedöms vara
ett hot mot småviltsfaunan, framförallt markhäckande fåglar, och kan även sprida
rabies och dvärgbandmask. Där mårdhunden etablerar sig kan den orsaka stor
skada på den lokala faunan och floran.
I mars sattes en åtelkamera upp i Västra Skråmträsk för att hjälpa till i arbetet med
att kartlägga hur många individer som kan finnas här. Hittills har ingen mårdhund
fångats på kameran. Kameran kommer eventuellt att flyttas till  en annan plats i
byn. Om du ser en mårdhund i Skråmträsk med omnejd kontakta Lage Furberg
070- 396 99 55 eller Elisabeth Berggren 072-229 06 93.
I Sverige är det jakttid på mårdhund hela året. Det är effektivt att jaga med hund.  I
Finland  har  man  god  erfarenhet  av  att  använda  spetsar,  men  även  andra
hundraser  fungerar.  Hunden  kan  lokalisera  mårdhunden  och  stoppa  den.  Det
bästa är om hunden skallar (skäller fast mårdhunden). Mårdhunden har nämligen
den speciella egenskapen att den spelar död när den blir stressad, t.ex. vid möte
med en hund. 
Mer  information  om  mårdhunden  finns  på  hemsidorna  från  Naturvårdsverket,
Sveriges  Lantbruksuniversitet,  Statens  veterinärmedicinska  anstalt  (SVA)  och
Jägareförbundet. 

Elisabeth


