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Rapport från Räddaskolangruppen 
Räddaskolangruppen har inbjudits till möte med rektor, områdeschef och ordförande 
i barn-och grundskolenämnden på Skol-och kulturkontoret måndagen 8 juni. 
Räddaskolangruppen har efterfrågat ett möte med anledning av att barn nekas plats 
på förskolan i Skråmträsk. Orsaken är att det är fullt. På mötet ska frågan om hur 
kommunen kommer att möta det ökade behovet av förskoleplatser att diskuteras. 
Mer information hittar du också i gruppen ”Rädda Skråmträskskolan” på Facebook. I 
nästa nummer av byabladet kommer en rapport om hur mötet gick. 

     Elisabeth 

Prata Landsbygd 
Simon Markusson, landsbygdsutvecklare på kommunen, ville träffa oss som varit 
med i “Prata Landsbygd”-studiecirklarna förra året. Förutom de studiecirklar vi hade i 
Skråmträskbygden så var det ytterligare sju igång i kommunen, dock alla söder om 
Skellefteälven. De rapporter som studiecirklarna lämnat in ska användas som un-
derlag till en kommunal landsbygdsplan. Eftersom kommunen inte kommit så långt 
som man tänkt med planen så vill man att fler studiecirklar ska startas och förhopp-
ningsvis några norr om älven också. Det är Johannes Lindberg, Skellefteå Byaut-
vecklingsråd, som håller i fortsättningen på Prata Landsbygd. Du som är intresserad 
av att delta i en Prata Landsbygd studiecirkel 
kan kontakta byaföreningen. 
Mer information på www.skelleftea.se/pratalandsbygd. 
Vi konstaterade att de studiecirklar vi hade i Skråmträskbygden ledde till flera aktivi-
teter. Det togs tag i tankarna på en mack, fest och fisketävling arrangerades, hemsi-
dan förnyades, gruppträning i gympan och skyltar till sevärdheter. 
Simon berättade att i Bygdsiljum hade man tagit fram en målbild för hur bygden ska 
se ut om tio år. Kan det vara nåt för oss i Skråmträskbygden? Skulle fler bli engage-
rade och mer aktiviteter påbörjade om vi satte upp några långsiktiga mål som vi job-
bar mot? 

Håkan 

Öppen förskola 
Under maj månad har det varit öppen förskola i bönhuset i Skråmträsk för föräldrar 
som är hemma med sina barn. Ca 16 personer har det varit varje gång. Syftet har 
varit att få träffa andra barn och föräldrar. De har ätit medhavd lunch tillsammans 
och sjungit barnsånger. Inget är planerat för hösten, men finns intresse och någon 
som är drivande kan det bli en fortsättning. 

Anki 
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Eleverna i åk 3-5 deltar i tepåseförsöket, ett massexperiment där 250 
skolor över hela landet deltar. På bilden syns några av pinnarna som 
markerar de nedgrävda tepåsarna samt de elever som erbjöd sig att 
ställa upp för intervju med Sveriges radio P4 Västerbotten i samband 
med att tepåsarna grävdes ned.   

Foto: Ewa Larsson 



 

Information från vattengruppen 

Nytt projekt för åtgärder i diken i Skråmträskområdet 

Skellefteå kommun har beviljats pengar för ett nytt projekt i Skråmträskområdet. 
Denna gång handlar det om åtgärder i diken som leder vatten ut i Skråmträsket. Det 
finns många olika åtgärder i dikena som man kan utföra för att minska tillförseln av 
fosfor till vattnet. Några exempel är skyddszoner, tvåstegsdiken och enklare varian-
ter av kalkfilter.  

Alla diken i Skråmträskområdet kommer att inventeras och sedan ska lämplig åtgärd 
för respektive dike föreslås. Det är förstås inte säkert att alla diken behöver åtgär-
das. Om du som markägare är intresserad av att åtgärda ditt dike i syfte att minska 
fosfortransporten kommer du att ha möjlighet att få arbetet bekostat av detta projekt. 
Är du intresserad är du välkommen att höra av dig till undertecknad. Projektperiod 
2015-2018. 

Restaurering av Degermyran 

På samfällighetsföreningens årsmöte den 3 maj beslutade man att säga ja till kom-
munens önskemål om att söka pengar från Landsbygdsprogrammet för en restaure-
ring av våtmarken Degermyran. Degermyran ligger på västra sidan av Skråmträsk 
och samfällighetsföreningen äger fastigheten där Degermyran ligger. Pengarna från 
landsbygdsprogrammet går att söka från september 2015. Det innebär att (om 
pengar beviljas) det inte kommer att hinna utföras något arbete i projektet under 
2015. Åtgärderna som planeras kommer att innebära att Degermyran helt eller del-
vis avskogas och att en öppen våtmark återskapas. Våtmarker är bra på så sätt att 
de fungerar som en fälla för näringsämnen samt att de är attraktiva miljöer för en rad 
fågelarter. Degermyran har tidigare varit en våtmark, men har på grund av dikning 
avvattnats och myren är numera därför skogsbeklädd. 

Kalkfilteranläggningen 

Årets vårflod bjöd på ett högt ganska jämnt vattenflöde under en lite längre period. 
Det är positivt utifrån kalkfilteranläggningens reningseffekt. Ju längre tid det tar för 
vattnet att passera filtret desto bättre reningseffekt blir det. Det är dock fortfarande 
en del driftproblem i anläggningen. Bland annat måste en läckande mindre brunn 
bytas ut under denna barmarkssäsong. Vattengruppen arbetar vidare med detta. 

     Elisabeth 

Badstrandsdagen 

Det var bra uppslutning den 30 maj när badstranden rustades 
för sommaren. Ett par bord med bänkar har köpts in då de 
gamla var i dåligt skick. Det bjöds på hamburgare. En lista med 
ansvariga för gräsklippning har delats ut och finns också på 
Skråmträsks facebooksida. Tack till alla som hjälper till på olika 
sätt! 

Badstrandsgruppen 

Valberedning 
Vid byaföreningens årsmöte utsågs ingen valberedning. Vi behöver hjälp 
att hitta två personer till valberedningen. Tips på eller frivilliga kandidater 
önskas i god tid innan nästa årsmöte i mars.                            Håkan 

 

Evenemang i Skråmträsk Kvarn 2015 
Kaféet öppet alla dagar 13/6 – 16/8 kl 11-21. 
(Midsommarafton 19/6 endast öppet kl 20-24)  

Lö 13/6 kl 11-18 
kl 13 
kl 14 

Veteran-ambulans, -MC och –cyklar visas av Ske-å museum. 
Vernissage, bilder från tidigt 1900-tal, Ske-å museum. (Pågår 13/6 - 3/7) 
Musik: En himlakör 

Fr 19/6 kl 20-24 
kl 21   
kl 23   

Midsommarnatt.  
Allsång med Hilda & Erik Hellgren  
Linda Marklund, Burträsk, berättar och kåserar.  

Sö 21/6 kl 19 Sommarteater: I en sal på lasarettet. Entré* 

Lö 27/6 kl 19 Sommarteater: I en sal på lasarettet. Entré*  

Lö 4/7 kl 13-15 Vernissage, konstutställning av konstgruppen ”Trion” (4 - 17/7) 

Må 6/7 kl 19 Sommarprat, Jerker Bjurman, Skråmträsk. Drömmen om Paris.  Fri entré. 

Må 13/7 kl 19 Allsång med André Malmén. Fri entré. 

Lö 18/7 kl 13-15 Vernissage, fotoutställning av Olof Rosenius, Skellefteå. (18 - 31/7) 

Må 20/7 kl 19 Sommarprat med Eva Furumo, Bodan. ”Mer om mjöl”.  Fri entré. 

Må 27/7 kl 19 Allsång med André Malmén. Fri entré. 

To 30/7 kl 18-21 Tangokväll med prova-på kl 18-19. Skellefteå tangosällskap. Fri entré 

Lö 1/8 kl 13-15 Vernissage för konstutställning av Åke Olofsson, Ö Falmark. (1 - 16/8) 

Må 3/8 kl 19 Sommarprat med Fransesca Quartey, Skellefteå. Fri entré. 

Lö 8/8 kl 19 Sommarteater: I en sal på lasarettet. Entré* 

Må 10/8 kl 19 Allsång med André Malmén. Fri entré. 

On 12/8 kl 19-21 Jazzkonsert med Wihlborg Jazzband. Entré* 

Säsongsstart 13 juni 

Arr: Studieförbundet Vuxenskolan & Skråmträsk Kvarn. 
 

*Biljettbokning: www.skramtrask.se eller 0910-589060. Sommarteatern arrangeras i 
samarbete med Kultur Skellefteå. 

Skråmträsk Kvarn 
Lördag den 13 juni öppnar vi sommarkaféet i kvarnen. En av nyheterna i sommar är 
att vi kommer att utöka öppettiderna. Serveringen av lättare mat har varit populärt 
och vi upplevde förra sommaren att många önskade sig en tidig lunch.  

Sommarens öppettider blir kl. 11 – 21 alla dagar under perioden 13 juni – 16 au-
gusti. Sommarens teater blir den populära föreställningen “I en sal på lasarettet” 
med Thomas Andersson och Ellenor Lindgren. Biljetter går att boka redan nu på 
www.skramtrask.se/kvarn. Föreställningen spelas 21 och 27 juni samt 8 augusti.  

Erik & Asta Hellgren 



 

Fotbollsskola 
14-18 juni är det dags för årets fotbollsskola i Bjurfors. Hittills är 25 barn anmälda, 
en minskning mot ifjol beroende på mindre barnkullar av de yngre. 7 ledare, traktens 
samtliga  födda -99. Har ni missat anmäla finns fortfarande chans att efteranmäla. 
Kontakta i så fall Malin Linder på 582005 eller 070-2377640. 
 
Midsommarfirande 
Som vanligt blir det midsommarfirande i Bjurfors. Klockan 12 reses mid-
sommarstången och det blir dans. Sen finns det gratis aktiviteter för alla 
barn, fika, lotteriförsäljning mm. Dessutom sker dragning i medlemslotte-
riet. Saknar du en lott kontakta Sten Sjöberg på 587125 eller 58070-
6118986.  
 
IFK Bjurfors årsmöte 
25 personer var närvarande på föreningens årsmöte då klubben stod inför en stor 
förändring då både ordförande och kassör aviserat sin avgång. Till ny ordförande 
valdes Ellinor Forssell-Lindberg till ordförande och som ny vice ordförande Arne 
Andersson. Zackarias Pante blev föreningens nya kassör. Övriga i styrelsen är Sten 
Sjöberg, Malin Linder, Fredrik Forsberg  och Kenneth Holmgren. På valberedning-
ens förslag kommer styrelsen att utökas med ett antal ledamöter, dessa är Gunnar 
Karlsson, Anders Boman, Emil Öhlund, Erik Olofsson och Anderas Forsell. Mer om 
detta på medlemsmötet 14/6. 
 
Medlemsmöte för IFK Bjurfors 
Söndagen den 14 juni 18.00 (tiden preliminär) kommer det att hållas ett medlems-
möte i Bjurfors för att informera och ev. besluta om till/ombyggnad av lokalen. Det 
rör sig om att flytta ner köket och förändra entrén. Alla varm välkomna. 
 
Logen IFK Bjurfors 
Tänk på att det finns möjlighet att boka logen och klubblokalen för kalas, möten och 
fester. I dagsläget är det uthyrt 6/8, 8/6, 13/6, 19/6 och 11/7.  
 

Anki 

Valborgssmässofirande i Bönhuset 
Valborgsmässofirandet i Skråmträsk bönhus blev även i år välbesökt och inleddes 
med en tipspromenad med ordspråk som tema. Därefter började programmet inne i 
bönhuset med att Mats Holmqvist höll en andakt, och Anna Lundström läste en be-
rättelse med tillhörande bildspel. 
Under fikarasten såldes lotter, och barnen kunde pröva lyckan vid en fiskdamm. 
När brasan tänts samlades vi ute för att grilla korv, sjunga vårsånger och lyssna till 
Anna Nilssons vårtal. Inne i värmen igen fick vi som avslutning på kvällen titta på 
dokumentärfilmer från svunna tider, en del från Skelleftetrakten. Bland annat såg vi 
glimtar från flottningsepoken, den finska evakueringen under kriget och barnens-
dagsfirande. 
Behållningen från servering och lotteri blev 5600 kronor, som delas lika mellan EFS 
och jordbävningsdrabbade i Nepal. 

Ann-Gerd Antonsson 

Kyrkbäcken 
220 stycken laxöringar är inplanterade och lördagen den 
13 juni kl. 10.00 är det fiskeprämiär i Kyrkbäcksträsket.  

Regina 

 

 

EFS aktiviteter 
Café och onsdagsträffar är samarrangemang mellan EFS och Sensus. Loppis i lant-
handeln öppet när skylten är uppe. Ring 073-0207816 för mer information. 

Inger L 

7/6 kl 11.00 Gudstjänst i kyrkbäcken. Talare Pär-David Karlsson, Nyckelhar-
por. Medtag fika. 

5/7  Friluftsgudstjänst i Lia. Talare Lars Lundström, sång. Medtag fika. 
Vid regn i bönhuset. 

16/8 kl 14.00 Tal och sång Pär-David Karlsson. Medtag fika. Kollekt till förmån 

5/9 kl. 18.00 Café. Henry Svarts med sångteam, servering. 

13/9 kl. 11.00 Gudstjänst Mats Lindberg, sång, servering. 

3/10 kl. 19.00 Mikaelimöten, Johan Holmgren. (2/10 19.00 i Långviken, 4/10 kl 
11.00 i Stortjärn). 

11/10 kl. 11.00 Mässa, Pär-David Karlsson, insamling till bönhuset. 

14/10 kl. 13.00 Onsdagsträff, Mats Holmqvist berättar. 

25/10 Salt gudstjänst 

31/10 kl. 11.00 Gudstjänst, Birgitta Kågström 

8/11 eller 
15/11 kl 11.00 

Gudstjänst, Arne Andersson 

14/11 kl. 18.00 Café. Glaskonstnär Anna-Karin Dahlberg berättar och visar "tankar 
i glas o ton". 

SPF Seniorerna Skråmträskbygden - Sommarens aktiviteter 
 

�   Tisdagsträffar med allsång vid "Gröna lund" fr.o.m. tisdag den 2 juni kl. 
18.00. Ta med eget fika. 
� Torsdagar fr.o.m. 4 juni kl 18.00 spelar vi boule vid Skråmträskskolan. 
Medtag fika. (Vid ihållande regn inställt) 
� Tisdag 28 juli, dagsresa till Raggsjö med omnejd med Lestanders buss 
tillsammans med SPF Åbyn-Ljusvattnet. Kostnad för resa, lunch och fika 
420 kr. Anmälan till Evy 589043, 070-3376841 senast 17 juli. Begränsat 
antal platser. 
 

Utflykter när vi samåker med egna bilar: 
� Torsdag den 9 juli till Westmans Café, Bygdsiljum. Avresa från Kvarn-
hallen kl 12.00. 
� Onsdag den 5 augusti till Klockträsk, Jörn. Vi besöker en ladugård som 
på vinden är inredd från 50- och 60 talet och det är igenkännande. 
 
Välkomna till våra aktiviteter!                                            Styrelsen gm Evy 



 

Kvinnogruppen Linet 
Linet upphör med sin verksamhet. De har anlagt en örtagård intill bönhuset i 
Skråmträsk med medicinalväxter, kryddväxter och kulturväxter, som har varit i män-
niskans tjänst i århundraden. De första plantorna sattes 1991. Gruppen har sått, 
ansat och skördat kryddor. Gjort örtsalt, örtvinäger, örtoljor, hudoljor och salvor. 

Samlat vilda och odlade växter till örtte. Sommartid har de 
arrangerat cafékvällar samt en örtagårdskväll med föreläs-
ning, utställning och örtagårdsvandring. 
En uppskattad och välbesökt attraktion kommer att saknas 
i bygden. 

Håkan 

En rolig heldag för familjen i Skråmträsk 
 

Triathlon 
När: Söndag 2/8 med start klockan 12.00 
Var: I Skråmträsk med start vid badstranden. 
Aktivitet: Cykla ca 8km, springa/gå ca 3km, simma kort 
sträcka runt flotten. 
Dam och Herrklass i alla åldrar. Deltagande sker på egen risk. 
Övrigt: Ingen racercykel med smala däck tillåts. Alla kan vara med, både tränade 
och otränade. Pris till vinnarna. Frukt och festis vid målgång till deltagarna. Funkt-
ionärer sökes! 
Deltagaravgift: 40kr 
Anmälan till Cecilia Burlin, 0730971027 eller mail på facebook. 
Mer information kommer senare på Skråmträsk facebook sida. 
 

Metartävling 
När: 2/8 med start klockan 18.00-19.30. 
Var: Alla utgår från Skråmträsk badstrand. 
Deltagaravgift: 20kr 
Övrigt: Fiske från båt eller strand med metspö. Ingen anmälan krävs. Kom gärna ett 
litet tag innan, startskottet går klockan 18.00. 
Fina priser till vinnarna och utlottning till övriga deltagare. Gratis fika och korv till 
alla. Vuxen och barnklass. Efter tävlingens slut kan man gärna stanna kvar för an-
nan aktivitet, ex brännboll. 
 
Kom gärna och svettas med oss på dagen för att sedan ta upp storgäddan på kväl-
len! 

Metarteamet 

Handlarn Skråmträsk 
Mer än en månad har nu gått sedan omstarten av Handlarn. Vi tycker att det känns 
bra och är glada över att så många vill handla hos oss. Vi har fått många tips och 
önskemål om sortiment, vilket vi är tacksamma över. Fortsätt gärna att komma med 
fler förslag!  
De förlängda öppettiderna på kvällarna verkar vara något som många uppskattar, så 
därför kommer vi även fortsättningsvis att ha öppet kl. 10-19 vardagar och 10-14 
lördagar.                                                                        

Erik & Asta Hellgren 

 

Tankstationen 
Det mesta verkar vara klart för att etablera tankstationen vid affä-
ren. Bygglovet är klart och finansieringen är säkrad. Det som lär 
återstå är ett hanteringstillstånd som Skelleftebränslen måste ha 
för att driva stationen. När allt är klart så bör det kunna gå ganska 
snabbt. Markarbeten och gjutning lär väl ta lite tid men tankstation-
en ska finnas färdig för leverans och färdig att bara koppla in på 
elnätet. Vi får tro på Skelleftebränslen som räknar med att allt är 
klart till midsommar, enligt vad de sa till Norran. 

Per-Olov A 
Fastighetsbolaget och Samfällighetsföreningen 
Den 3 maj hölls det två årsmöten i Skråmträsk bönhus. Fastighetsbolaget beslöt att 
de nya affärsägarna, Erik och Asta, får köpa Kvarnhallen. De aktieägare som önskar 
sälja sin andelar ska kunna få dem återköpta av bolaget. Det kapital som blir kvar 
kommer att användas till framtida projekt och till utrustning kring tankstationen.  
Fastighetsbolaget nya styrelse: Per-Olov Andersson(ordf), Alf-Martin Fagert-
un, Ulf Grape, Stig Lindgren, Helen Larsson. 
 
Samfällighetsföreningen delade ut bidrag till Bönhusföreningen, Kyrkbäckens Intres-
seförening och Skråmträskbygdens Byaförening. Elisabeth Berggren visade planer-
na för våtmarksprojektet som kan komma igång till hösten. I ett första steg blir det en 
detaljstudie av förutsättningarna och tidigast 2016 kan de praktisk arbetena påbör-
jas. Samfällighetsföreningens styrelse: Per-Olov Andersson (ordf.), Greger 
Larsson, Zakarias Pante. 

Per-Olov A, Håkan 

Skråmträskskolans klass 3-5 deltar i massexperiment 
I Tepåseförsöket hjälper elever forskare att undersöka jordens 
nerbrytning av växtmaterial genom att se hur mycket av tebla-
den som brutits ner under en tremånadersperiod. För att fors-
kare ska kunna göra bättre prognoser över hur klimatförändring-
arna kommer att se ut i framtiden, behöver de mer kunskap om 
hur nerbrytningen av växtmaterial, som exempelvis teblad, går 
till. Tepåseförsöket är ett unikt sätt att samla in stora mängder data om nerbrytnings-
hastighet i olika miljöer, för att testa förhållandet mellan klimat och nerbrytningshas-
tighet. Genom massexperimentet får eleverna delta i riktig forskning, och bidra till att 
utveckla ny och viktig kunskap. (mer info på http://forskarfredag.se/massexperiment/ te-

paseforsoket-2015) 

Skråmträskskolan är en av 250 skolor i hela landet som deltar. Eleverna har förberett 
försöket genom att väga de märkta tepåsarna och notera vikten. Den 29 maj grävde 
eleverna ner tolv tepåsar. De mätte noga och grävde enligt instruktionerna. På hälf-
ten av tepåsarna sattes en avklippt PET-flaska runt grävplatsen som ska fungera 
som ett växthus. Vi grävde också ner 2 stycken termometerar, en av dem med 
”växthus”. Sveriges radio P4 Västerbotten var till oss den dagen och pratade med 
några av eleverna. 
Nu pågår experimentet till september då vi ska gräva upp påsarna, torka dem samt 
väga igen. Då ska det också tas jordprover. Resultaten skickar vi sedan till Umeå 
Universitet. En forskningsrapport väntas vara klar i jan/feb 2016. Experimentet syns i 
hörnet av skolgården som är mot Noret, platsen är väl utmärkt och vi hoppas att den 
får vara orörd över sommaren.  

Ewa  


