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BYAFÖRENINGENS ÅRSMÖTE  

Söndag 22 mars kl 18:00 i bönhuset blir det årsmöte för 
Skråmträskbygdens byaförening.  
Skicka förslag på aktiviteter till webmaster@skramtrask.nu  
eller kontakta någon i styrelsen. 

Håkan 
 

FASTIGHETSBOLAGETS ÅRSSTÄMMA 

Skråmträsk Fastighetsbolag AB kallar till årsstämma, söndag 3 maj 
kl. 18.00 i Skråmträsk bönhus. Stämmohandlingar finns i lokalen 
när stämman börjar. Den som vill ta del av handlingarna i förväg kan 
höra av sig till Gertrud Hellgren. 

Gertrud 

SKRÅMTRÄSK SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS  
MAJSTÄMMA 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar söndagen den 3 maj kl. 19.00 i 
bönhuset. Sista dag för motioners inlämnande är den 15 april till 
Britt-Inger Larsson, Skråmträsk 222. Välkomna! 

Inflyttade 
På adressen Bjurfors 48  bor Per Grönlund. Han 
flyttade in i huset, som tidigare ägdes av Marta 
Holmgren, i mitten av december. Per är 43 år och 
arbetar som portmontör i det egna företaget.  

                                                                                                     
Regina 
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JoBocupen - 7 februari 2015 
Lördagen den 7 februari spelades en ishockeycup i Bjurfors för att 
hedra minnet av Johan Boman. Anton Johansson , tidigare Bjurfors, 
var en av de ”gamla” IFK-spelarna som var med. Han har skrivit föl-
jande text som en hyllning till den lilla klubben med det stora hjärtat!  

� 
 

V 
isst kan det kännas stort att kunna komma upp efter flera år i 
Malmö och göra comeback i den förening där jag började min 
idrottsliga bana. Visst kan det kännas stort att göra de på den 
hockeyplan jag som väldigt liten tagit mina första skridskoskär, 50 

meter från huset jag bodde i mina första 10 år i livet. Visst kan de kännas 
stort att helt plötsligt spela med dem där som var mina första idoler, An-
ders Boman, Jerker Warg och så klart han vars nummer jag sedan dess 
själv bar på tröjan. Min närmaste granne Tommy Lindgren, nu kollade jag 
inte på när de spelade, nej nu spelade jag själv med dem 25 år senare. 
Visst kan det kännas stort att sätta en straff redan i matchens första minu-
ter.  
  Men det finns faktiskt några saker jag tycker är större. Att denna idrotts-
förening och by organiserar denna årliga hockeycup till minne av en av 
mina lagkamrater, och byagrannar som i allt för ung ålder gick bort i en 
olycka.  
  Att uppmärksamma och göra detta till ett minne av honom, det inte bara 
känns, det är stort! En förening som inte glömmer sina idrottare även efter 
deras idrottsliga tid. Det är stort. Lika så att Johans båda syskon tog sig 
långväga, och då menar jag verkligen långväga för att finnas på plats un-
der denna tillställning för sin bror, det är stort det med.  
  En hockeyturnering är inget som fixar sig själv, inte ens i en hockeystad 
utan det krävs en hel del personer bakom, någon som fixar ihop spelare, 
någon som fixar is på planen, skottning och linjedragning. Det behövs 
domare till matcherna och någon ska ha hand om tidtagningen. Ytterli-
gare folk bakar fika och grillar hamburgare, inköp av detta och tvättar 
matchtröjorna sen. Detta görs utan betalning och de är många som ligger 
bakom men Fredrik Forsberg och Sten Sjöberg har legat bakom en stor 
del, det är stort!  
Idrott är som bäst, när den förenar, när den engagerar och när den för 
folk samman. Det behövs fler föreningar som IFK Bjurfors, hit är man all-
tid välkommen och här blir man aldrig glömd. Bjurfors är ingen stor före-
ning men det är en by och en förening med ett hjärta, och det hjärtat, det 
är stort! Tack allihopa!  
                                                                                   Anton Johansson 

 

Handlarn Skråmträsk 
Som många redan läst och hört så har vi bestämt oss för att starta upp 
Handlarn i Skråmträsk igen. Planeringen pågår för fullt och i skrivande 
stund är det fortfarande många lösa trådar. Förhoppningen är att kunna 
öppna i slutet av februari. Det som redan nu är klart är att Josefin 
Strömberg och Maria Hellgren kommer att sköta det dagliga arbetet i 
butiken. Elisabeth Melander fortsätter som tidigare med hemsändning-
en av varor. Hon kommer också i viss mån att finnas med i butiksar-
betet. 

Vår målsättning är att erbjuda en dagligvarubutik både för den som vill 
göra sina huvudsakliga inköp på orten och den som snabbt och enkelt 
behöver kompletteringshandla. Vi upplever att det finns ett starkt stöd i 
bygden för att lanthandeln ska finnas kvar och tar gärna emot syn-
punkter och förslag på vilken service och sortiment som önskas. 

Vi vill också ge en eloge till Camilla och Yvonne som vågade satsa för 
fyra år sedan och därigenom har gjort en stor insats för bygden. Utan 
den satsningen hade vi troligen inte haft någon lanthandel att bygga 
vidare på. Ett tack även till Skråmträsk fastighetsbolag som nu gett oss 
förtroendet att ta över stafettpinnen. 

Erik & Asta Hellgren 

Ny hyresgäst hos Fastighetsbolaget  
Det gick ju över förväntan att hitta nya företagare till Kvarnhallen och vi 
är glada att ha fått företagare som har en viss vana vid svåra projekt. 
Från Fastighetsbolagets sida ska vi förstås fortsätta att göra det som 
går för att underlätta verksamheten i Kvarnhallen. 
 
Projektet med en tankstation får nu ett nytt liv. Ansökan om investe-
ringsbidrag ligger ju inne sedan december men utan lanthandel så 
skulle nog projektet ha havererat. 
 
Det talas ju ofta om köptrohet när det gäller lanthandel. Jag tror inte att 
det är något man kan basera en verksamhet på, utan en bärkraftig verk-
samhet måste kunna motivera sin existens på annat sätt. För många är 
det en stor fördel att ha en affär i byn, för andra så är fördelen inte lika 
stor. Det jag hoppas är att alla åtminstone ska göra sina kompletterings-
köp i Skråmträsk. Ingen kräver att alla inköp ska göras här och man är 
välkommen även om man bara handlar en del i byns affär. 

Per-Olov A. 
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"Gubbhockey"  
Gubbhockeyn i Bjurfors spelas på söndagar 20.00.   
Antalet spelare har ökat eftersom men det finns plats 
för många fler.  
 
Allsång  
Det kommer att bli allsång i mars, april och maj. Datumen är inte 
fastlagda ännu, beror mycket på Skellefteå AIK:s spelschema. Däre-
mot är det klart att man fortsätter på torsdagar även under våren. 
 
Familjekvällar  
IFK Bjurfors anordnar familjekvällar på tisdagar kl. 18:00.  Det finns 
möjlighet att åka skridskor, leka i snö eller bara umgås ute. I grillkå-
tan kommer det att finnas möjlighet till att grilla medhavd korv eller 
liknande.  Det finns inga speciella ledare under kvällen utan ansvaret 
för barnen ligger hos föräldrarna. 
 
Fettisdag  
Tisdag 17/2 anordnas det fettisdagsaktiviteter i Bjurfors med start 
17.30. Åk skridskor, åk skidor på elljusspåret, lek i snön 
eller gå en promenad. Gå sen in i värmen i fika semlor. 
Vill du fika anmäl dig senast 10/2 till Sten på telefon 
587041 eller 076-6118986 eller till Malin på telefon 070-
2377640. Kan eller vill du inte äta semlor uppge detta 
vid anmälan så kommer det att finnas alternativ.  
 
Elljusspåret i Bjurfors  
Glöm inte bort det fina elljusspåret i Bjurfors nu när det inte är snö-
brist. Spåret dras upp så fort det är möjligt efter snöfall. Belysningen 
startar man själv genom att dra i en vajer i början av spåret som mä-
ter 2,5 km , då tänds belysningen och lyser i ca 1 timme. 
 

Pub i Bjurfors 
För första gången anordnade älgjägarna i Valliden, Bjurfors och 
Djupliden en pub. Det visades hockey på storbild och serverades 
tacos. Dessutom erbjöds skjuts hem på kvällen till alla i närområdet. 
Ett lyckat arrangemang som om allt går enligt planerna ska bli årligt 
återkommande. Pengarna går till föreningen Bjurfors Skog och Vilt 
uppbyggnad av ett viltslakteri. 

 
Anki 

 

 Viktig information från IFK Bjurfors! 
 
Föreningen står än en gång inför en stor utmaning då både ordf. Sten 
Sjöberg och kassören Kerstin Stenberg aviserat sin avgång vid årsmötet 
2015. Detta innebär att det måste rekryteras nya krafter som kan fort-
sätta att bidra till att IFK Bjurfors kan vara ett nav för olika verksamheter 
i närområdet.  
I slutet på februari kommer det att kallas till ett förhoppningsvis välbesök 
medlemsmöte och att alla i bygden till dess reflekterar över följande frå-
gor:  
Vad betyder IFK Bjurfors för mig?  
Betyder föreningen och de olika aktiviteterna något för mig?  
 

Föreningen har en stabil ekonomi vilket innebär att styrel-
sen inte behöver brottas med ekonomiska frågor utan mer 
fundera över var pengarna gör mest nytt för att utveckla 
föreningen och bygden. Idrottsplatsens skötsel och tillsyn 
sköts av olika grupper som kom till efter medlemsmötet för 
fyra år sedan. 
Slutligen en påminnelse om att det är dags att lösa medlemskort för 
2015. Medlemsavgiften är 100 kr för vuxna/ungdom (födda 1999 eller 
tidigare), 50 kr för barn upp till 15 (födda 2000 eller tidigare) eller familje-
paketet 250 kr (skriv namn och personnummer på alla medlemmar). Be-
talas in på pg 48 2937-0. 
                                                                                                      Anki 

SPF seniorerna Skråmträsk-Bjurfors 
inbjuder till nedanstående aktiviteter: 
� Tisdagsträffar kl 12.00 med gymnastik, läsecirkel, allsång mm. 
� Torsdagar kl 18.00 boccia i gympahallen. 
� Årsmöte den 19 februari kl 12.00 i bönhuset. Underhållning, lotteri. För-
eningen bjuder på smörgåstårta. Anmälan senast 13 feb. till Ruth 
589018 eller Evy 589043. 
� Torsdag 16 april kl 12.00 visar SeniorShop kläder i Ljusvattnets skid-
stuga. (annonseras senare) 
           
Välkomna!                                                                                     Evy 
  
Klädinsamling  
Röda korset kommer att ställa en container för 
klädinsamling vid affären. 

Britt Inger 
 



 

EFS aktiviteter 

Rädda skolan  
14 januari höll Barn- och grundskolenämnden ett möte där man beslu-
tade om vilka ledamöter som ska ingå i nämnden. Maria Marklund sitter 
kvar som ordförande. 
Enligt uppgift kommer frågan om Skråmträsk- och Bygdsiljumskolan att 
behandlas av Barn- och grundskolenämnden på deras sammanträde i 
februari. Mest troligt blir det en omstart/nystart av utredningsarbetet som 
påbörjades för 1,5-2 år sedan, men avbröts på grund av att det var 
valår. Men man vet ju aldrig hur nämnden tänker… 

Elisabeth 

4/2 kl 13.00 Träffpunkten. Vi träffs för enkelt samtal ta med fika dryck finns, vi be-
stämmer efterhand när vi har nästa träff, se affisch vid affären. 

8/2 kl 11.00 Bönhusföreningens årsmöte. Per-David Karlsson, alla bjuds på semlor. 

15/2 kl 11.00 EFS årsmöte. Mats Holmqvist, alla bjuds på smörgåstårta. 

18/2 kl 13.00 Onsdagsträff. Per-David Karlsson, servering 

22/2 kl 11.00 Roland Åkerström, sång Olof, Markus och Katarina Nyström, servering, 

28/2 kl 18.00 Musik café. Johan Holmgren, servering. 

1/3 kl 11.00 Skotergudstjänst i Lia. Mats Holmqvist, medtag fika. 

14/3 kl 18.00 Café. Inger L och Roland Åkerström berättar och visar bilder från Etio-

22/3 kl 11.00 Söndagsmässa. Talare från Kyrkan 

25/3 kl 13.00 Onsdagsträff. Henrik Näslund, servering 

29/3 kl11.00 Tema gudstjänst. Barnkören m.fl. 

3/4 kl.11.00 Långfredagsgudstjänst. Vi läser Jesu lidandes historia och sjunger 

12/4 kl 11.00 Mats Holmqvist, sång, servering, söndagsskola 

26/4 kl 11.00 Musikgudstjänst. Espri ungdomskör under ledning av Martin Eriksson. 

30/4 kl 18.15 Valborgsfirande. Spårbana från skolan, ca 19.00 i bönhuset. 

10/5 kl 11.00 Gideoniterna. Lars Lundström, sång Gilbert Nyström 

 

Födda i Skråmträskbygden under 2014 
Skråmträskbygden berikades med en stor skara nyfödda det gångna året, 
här kommer en kort presentation: 

� Josse Strömberg och Robin Tjärnström fick den 4 februari en pojke 
som heter Wilmar. 

� Jessica Burström och Johan Larsson fick den 8 februari en pojke 
som heter Edwin. 

� Sarah Mattson och Oskar Andersson fick den 10 mars en pojke som 
heter Maximilian. 

� Sara Flink och Anders Hedström fick den 3 maj en pojke som heter 
Melker. 

� Annelie Andersson och Lars Olofsson fick den 24 juni en pojke som 
heter Kevin. 

� Viktoria Lundström och Lars Bjurman fick den 20 
augusti en pojke som heter Leo. 

� Jenny och Christian Lindgren fick den 28 augusti en 
pojke som heter Ludwig. 

� Anna och Jon Nilsson fick den 29 oktober en pojke 
som heter Hjalmar. 

� Sara Lund Gellin och Stefan Gellin fick den 20 november en flicka 
som heter Tove. 

Vi på redaktionen säger stort Grattis till föräldrarna och önskar småttingarna 
välkomna till världen.  

Regina 

Liabacken 

Nycklarna till liften finns hos: 

* Peter Holmgren, baksidan av garaget, det går bra att 
köra skoter dit. 

* Jon Nilsson , i postlådan som sitter på garaget. 
 

För att få köra liften måste du ha gått en utbildning.  

Lördag den 28 februari kl. 9.00 är nästa utbildningstillfälle.  

Samling i Liabacken.                                    Emil Andersson, liftgruppen 


