
 

BYABLADET ges ut av Skråmträskbygdens byaförening som verkar för ut-
vecklingen av byarna som ingår i Skråmträsk skolområde. 
 

Är du inte redan medlem i Skråmträskbygdens byaförening så ta kontakt 
med ordförande, Håkan Nordmark, eller erlägg årsavgiften på postgiro 137 
65 61-5. Årsavgift: 50 kr/person eller 200 kr/familj 
 

Byabladets redaktion: 
Håkan Nordmark, Anki Södermark,  
Ewa Larsson, Regina Lindgren, Elisabeth Berggren 
och Emil Sandqvist. 

Nästa nummer:  
Juni 2015 

Motionslådorna 
Byaföreningen kommer att sätta upp motionslådorna under maj, juni, juli och 
augusti även i sommar, en i Bjurfors, en vid Gröna lund och en vid kvarn. Pri-
ser lottas ut både till vuxna och barn varje månad. Vinnarna presenteras på 
affären och på facebook (Skråmträskgruppen).  

Ewa 

Rapport från Vattengruppen 
Efter några mindre underhållsarbeten har kalkfilteranläggningen körts igång 
efter vintern. Vattengruppen hoppas på en säsong med full funktion i anlägg-
ningen då filtermaterialet byttes i höstas. Skellefteå kommun har under februari 
månad sökt bidrag för ett nytt projekt i Skråmträskområdet. Pengarna ska an-
vändas till att åtgärda dikena i byn, åtgärder som också syftar till att minska 
fosfortillförseln till sjön. Besked om projektet beviljats väntas under april.  

För den som är intresserad kommer undertecknad att berätta mer om detta på 
årets majstämma 3 maj. På stämman kommer också frågan om restaurering av 
Degermyran att tas upp. Under 2013 genomfördes en förstudie av Degermyran. 
I förstudien finns några olika förslag till hur en restaurering skulle kunna utfor-
mas.  

     Elisabeth 

Badstrandsdagen  
Lördag den 30 maj kl 10.00 hjälps vi åt att göra i ordning badstranden 
inför sommaren. Ta med räfsor och andra verktyg som kan komma till 
användning.  

Badstrandsgruppen 

Jaktklubbens årsmöte 
32 personer deltog på mötet den 9/3. De älgobservationer som rap-
porterades in ifjol visar att älgstammen i området minskar. Det var 
fyra nya jägare som önskade vara med på älgjakten. Enligt stadgar-
na är det jaktområdets markägare samt deras barn och boende i byn 
som har jakträtt. Det diskuterades även slakteri med förbättrat kylaggregat. Fre-
dag den 11/9 drar septemberjakten igång. 
Styrelsen blev omvald: Greger Larsson (ordf), Joacim Ledin (sekr), Fredrik 
Tjärnström (vice ordf), Per-Olov Andersson (kassör), Lage Furberg (jaktled), 
Johanna Edlund (suppl). Karl-Erik Boström sköter om älgobsen och inrapporte-
ring av avskjutning. 

Håkan 
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Ängskalla, född i Skråmträsk, ägd av Jerker och Ranja Bjurman och 
tränad av Jerker Bjurman, har tävlat på travbanan Vincennes i Paris.  

Foto: Ranja Bjurman 



 

Byaföreningens årsmöte 
Den 22 mars hade byaföreningen sitt årsmöte. Det var endast tolv stycken 
deltagare, varav fyra från styrelsen, på mötet. 
Under fjolåret målades och renoverades det på badstranden varvid kostna-
derna blev mycket större än beräknat. Reklamvaror i form av t-shirts, logo-
band och tygkassar köptes in till hemvändardagen. Vinsten från hemvän-
dardagen skänktes till bönhusföreningens kommande takrenovering. För-
säljningen på Bonnstahelgen var god och ett positivt svar kommer att ges 
vid en förfrågan om att medverka vid årets arrangemang.  
Inflyttningsgåvor har delades ut till 14 hushåll. I höstas fick byaföreningen 
42 stolar från skolan. En projektor har installerats i bönhusets lilla sals tak. 
Det föreslogs att de som åker i repliften men inte är medlemmar i byaföre-
ningen ska kunna ge ett bidrag via hemsidan. Genom att ta emot betalning-
ar från hemsidan, kortterminal eller swish skulle byaföreningens hantering 
av kontanter kunna minskas. Det diskuterades om alla utbildade pistvakter 
eller bara vissa specialister ska ha rättighet att göra justeringar av repliften. 
Även kostnaden för elström till liften debatterades. 
Byaföreningens fem ansvarsgrupper utökades med ”rädda skolan”-
gruppen som ska diskutera skolfrågor med kommunen. Under 2015 tänker 
badstrandsgruppen arrangera en badstrandsdag, köpa in bollar, bänkar 
och se över klippmaskinerna. Bagarstugegruppen ska sköta normalt un-
derhåll och ha en översyn av taket. Byabladsgruppen kommer ut med fem 
nummer under året. Repliftsgruppen besiktar anläggningen och köper in 
ett nytt rep. Vattengruppen utför tillsyn av kalkfilteranläggningen och tar 
vattenprover.  
Det finns planer om en familjedag på badstranden men byaföreningen sak-
nar en grupp som planerar och initierar arrangemang. Alf-Martin fick ansva-
ret att få bättre ordning på anslagstavlan vid Handlarn. 
För att få fler medlemmar uppmanades byaföreningen beskriva vilka för-
måner ett medlemskap ger, t.ex. hyra bord och stolar, baka i bagarstugan, 
utnyttja repliften. 
 
Styrelse: Håkan Nordmark (ordf), Alma Hellgren (kassör), Therece Band-
ling (sekr), Alf-Martin Fagertun, Anna Larsson Westin, Anders Hedström, 
Sara Lund Gellin. 

Håkan 
 

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. Fort-
sätt gärna att komma med fler förslag! De förlängda öppettiderna på kvällar-
na verkar vara något som många uppskattar, så därför kommer vi även fort-
sättningsvis att ha öppet kl. 10-19 vardagar och 10-14 lördagar.  

/Erik & Asta Hellgren 

 

 

”Metarteamet”, som i augusti 2014 arrangerade en metartävling 
på Skråmträsket, har planer för ett liknande arrangemang även 
detta år. Mer information om detta kan ni läsa i nästa Byablad.                   

Regina 

PUB på Skråmträsk Saloon 
 

Skråmträsk Saloon presenterar i samarbete med ”metarteamet”  
pubkväll den 6 juni (Nationaldagen) med livemusik från Ben Carbine & the 18 
wheelers. 
 
Portarna slås upp 18.00, då kommer det att finnas en cowboyröra 
att köpa för den som är hungrig. Bar till självkostnadspris samt enklare  
tilltugg kommer att finnas tillgängligt under kvällen. 
Det erbjuds olika aktiviteter där man kan testa sitt psyke, teknik eller sikte. 

Ben Carbine & the 18 Wheelers är ett genuint countryband som 
levererar musik med fantastisk inlevelse. 
Eftersom vi bjuder på livemusik tar vi ett inträde på 100kr, då ingår en valfri 
dryck i det priset. Bandet börjar spela ca 21.00.  
Du som är sugen på att anmäla dig eller har frågor om evenemanget är välkom-
men med detta till Micke eller Gunilla. Vi har ett begränsat antal gäster vi kan ta 
emot under kvällen. 
 
Micke når du på 070-2252903 eller micke@respansiv.se 
Gunilla nås på 070-6409109 eller 0910-589109 

Maskinvisning i Orrliden 
Den årliga Vårvisningen på Norrmaskiner i Orrliden äger rum den 25-26 april 
klockan 10-15. IFK Bjurfors kommer att finnas på plats och sälja hamburgare. 
Det kommer även att finnas möjlighet att dricka  en kopp kaffe samt att grilla sig 
en korv. 

Regina 

Aprilnumret av byabladet med inbetalningskort delas ut i postlådorna. De övriga 
bladen som kommer i februari, juni, september och november, finns att läsa på 
hemsidan och kan hämtas i pappersform hos Handlarn. 
Med byabladet i april medföljer ett inbetalningskort. Du som vill bli medlem och 
stötta byaföreningens arbete kan betala in medlemsavgiften på postgiro 137 65 
61-5. Årsavgiften är 50 kr/person eller 200 kr/familj. Kom ihåg att ange namn 
vid insättning.  



 

Allsång i Bjurfors 16 april och 7 maj. Välkomna! 
 

Valborgsfirande 
Det blir ett valborgsfirande på idrottsplatsen. Mer info kommer. 
 
IFK Bjurfors ungdomsfotboll och fotbollsskola 
För första gången på många, många år kommer inget ungdomslag till seriespel 
under våren. Brist på ledare och att spelare väljer andra klubbar är orsaken. 
Man hoppas dock kunna hålla igång ett gäng spelare under våren med träning-
ar och att förhoppningsvis kunna spela några träningsmatcher. Finns intresset 
blir det seriespel under hösten. 
Fotbollsskola blir det i vilket fall som helst. Söndag 14 juni till torsdag 18 juni. 
Mer info kommer. 
 

IFK Bjurfors årsmöte mm 
Årsmötet kommer att hållas i början på maj, datum ännu inte spikat. Styrelsen 
hoppas på god uppslutning eftersom klubben står inför en stor förändring som 
vi skrev om i förra byabladet. Tyvärr kom inte så många till medlemsmötet och 
inga frågetecken kunde rätas ut utan det jobbas vidare för att försöka hitta en 
ny ordförande och kassör. Är föreningen viktig för dig och bygden, ta chansen 
och gör din röst hörd på årsmötet.  
IFK söker också några som kan hjälpa till att grilla och sälja hamburgare vid 
Norrmaskiners vårvisning helgen 25-26 april. Lördagen är löst, men det behövs 
4-5 personer till söndagen. Kan du ställa upp hör av dig till Sten Sjöberg på 
070-6118986. 

Anki 

Kyrkbäcksträskets intresseförening 
I styrelsen sitter Gilbert Johansson, Tore Furberg, Gunnar Larsson Martin 
Vågell och Daniel Ledin. Maria Söderberg är revisor. Föreningen anordnade 
årets pimpeltävling lördagen den 11 april. Ett hundratal fiskare samlades på 
isen i det vackra vädret, 25 av dessa kom med fisk till invägningen. Bäst 
lyckades John Hedlund som lyckades få en halvkilos öring. Alla deltagare 
fick pris, varmkorv och läsk.  

Håkan 

Nyinflyttade i bygden 
Christer Johansson 44,  har köpt Skråmträsk 333 som är beläget på Östra 
Skråmträsk. Tidigare ägare av huset var Christers faster, Gunnel Johansson. 
Christer ägnar sin fritid åt sport, resor och dykning. Han fotograferar, målar och 
jagar också en del, bla älg i Skråmträskskogarna, så för jaktlaget är han redan 
en kändis. Bostaden kommer i första läget att nyttjas som sommarbostad. 

Angelica och Petter Markstedt har köpt huset av Stig Lindgren, Skråmträsk 
210. Paret flyttade in i mars tillsammans med sina 3 barn som heter Kevin 10 
år, Cassandra 7 år och Evolet som är 6 år. Angelica, som är 36 år arbetar på 
Tidningstjänst och Petter är 31 år och hans arbetsplats är Norrmaskiner i Orrli-
den. Paret har ett jordbruk i Lövvattnet, kor i Hjoggböle och, som en del passe-
rande säkert redan upptäckt, en del djur här i Skråmträsk. Paret har inte så 
mycket tid till fritidsaktiviteter, men då tillfälle finns så jagar de gärna. 

Regina 

 

 

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 peri-
oden 13 juni – 16 augusti. Sommarens teater blir den populära föreställ-
ningen “I en sal på lasarettet” med Thomas Andersson och Ellenor Lind-
gren. Biljetter går att boka redan nu på www.skramtrask.se/kvarn. Föreställ-
ningen spelas 21 och 27 juni samt 8 augusti.  

Erik & Asta Hellgren 

EFS årsmöte 
Gerd Lindh, som varit med många år i styrelsen, tackade nej till återval. Så 
gjorde även Anna Holmström, som var en av Saltrepresentanterna i styrel-
sen. Birgitta Lundström valdes i Gerds ställe. Det gick inte få någon ordina-
rie för Salt men eftersom det finns fem suppleanter till styrelsen så går det 
bra att kalla in någon av dem. 
EFS styrelse: ordförande Inger Lundström. vice ordf. Fredrik Lindh, sekrete-
rare Anna Lundström, Birgitta Lundström, extern kassör Erik Hellgren. Er-
sättare Ann-Gerd Antonsson, Carina Lindström, Ellinor Båverman, Annaka-
rin Lundström och Gerd Lindh. 
 
 
 

EFS aktiviteter 
���� 26 april kl: 11.00 Musikgudstjänst med Espri ungdomskör under ledning 
av Martin Eriksson. 
���� 30 april  
Valborgsfirande. 18.15: Spårbana från skolan. Ca 19.00: I bönhuset Mats 
Holmqvist m.fl., servering, lotteri, fiskdamm. Ca 20.30: Brasa, korvgrillning, 
vårsånger, vårtal Anna Nilsson. Eftersamling: Film "Svenskarnas egen 
historia norra norrland". 
���� 10 maj kl: 11.00 Gudstjänst. Gideoniterna Lars Lundström, sång Gilbert 
Nyström. 
���� 14 maj kl: 8.00 Gökotta på Flodabacken, medtag fika. 
���� 7 juni kl: 11.00 Gudstjänst i Kyrkbäcken, talare från kyrkan, 
(nyckelharpor) 
���� 5 juli kl: 11.00 Friluftsgudstjänst i Lia Lars Lundström, sång medtag fika 
���� 16 aug kl: 11.00 Gudstjänst på bönhusgården, medverkande ej klart (se 
affisch). 
���� 23 augusti EFS kretsen byarna runt kommer att bjuda in till en bussresa. 
Fler annonser om det när vi vet mer. 
���� 5 sept kl: 18.00 Café, Henry S med sångteam. 

Inger L 



 

Rapport från Byadagen i Ragvaldsträsk 
Undertecknade anmälde oss och deltog i Skellefteå Byautvecklingsråds Byadag 
med Föreningsstämma som hölls den 14 mars i Ragvaldsträsk skola. Förmid-
dagens program innehöll åtta rapporter om det som händer i byar runt om i 
kommunen. 
Vi fick ta del av en trevlig och humoristisk presentation av byn Ragvaldsträsk, 
och tre välgjorda bildspel. Först om den kände bonden Marcus Lindgren, sedan 
om den kooperativa förskolan,”Tussilago” i Gummark. Det tredje bildspelet 
handlade om hur bybor i alla åldrar hjälpts åt att rusta upp ett rum i skolans käl-
lare. Resultatet fick vi också se och beundra när vi serverades välkomstkaffet. 
Fyra ledamöter i rådets styrelse informerade om olika delar av styrelsens arbete 
och kommunens landsbygdsutvecklare presenterade sig. 
Vid årsstämman delades priser ut till årets by, årets byautvecklare, årets lands-
bygdsföretag och årets ungdom. 
Allt som vi fick uppleva under dagen var mycket inspirerande, och det bästa var 
kanske att så många av deltagarna var mellan 25 och 40 år. 
 

Herman och Gertrud Hellgren 

Skolan 
Renoveringen efter förra sommarens vattenskada i skolans och matsalens käl-
lare är snart klar. Lokalen under matsalen, där eleverna bl a har textilslöjd och 
musik, är urstädad och klar. Ändamålsenliga bord och skåpar är beställda dit. I 
skolans källare ska det byggstädas och ett rum ska inredas som förråd. I väntan 
på att det blir klart står förvaringscontainern kvar på skolgården.  
På förskolan ska en inglasad altan byggas vid den norra gaveln där barnens 
sovvagnar ska få plats. En dörr ska tas upp inifrån så att personalen lätt kan ta 
sig ut.  

Ewa 

”Räddaskolan-gruppen” 
Räddaskolan-gruppen fortsätter att bevaka frågan om skolans framtid. Det be-
sked vi fått hittills är att tjänstemännen, som har till uppgift att utreda 
Skråmträskskolans framtid, avvaktar till dess kommunens budget är klar (enligt 
uppgift i slutet av mars). Därefter ska Barn-och grundskolenämnden fördela och 
prioritera vilka eventuella åtgärder som måste vidtas. När sedan tjänstemännen 
får riktlinjerna från Barn- och grundskolenämnden forsätter deras utredning. I 
kommunens budgetprognos för 2016 och 2017 framgår att driftbudgeten för 
kommunens grundskoleverksamhet förväntas vara oförändrad, men investe-
ringsbudgeten ökar kraftigt. Detta har troligen samband med den stora 
”skolomvandling” kommunen står inför. 

     Elisabeth 

Nya ägare till Skråmträsk 228 
Tobias Isberg (38) och Elin Söderström (36) har köpt Per-Yngve Nilsons gård. 
Tobias är ett syskonbarn till Per-Yngve. Tobias är snickare och Elin är sjuk-
gymnast, i familjen finns också två flickor, 10 och 12 år gamla. Familjen bor i 
Ursviken och har planer på att rusta upp huset i Skråmträsk för att ha det som 
sommarställe.  

Ewa 

 

Från Sandgärdan till Paris 

   ATG hade för något år sedan en reklamslogan som sade: ”För att hästar ger 
allt.” Det har jag och Ranja haft förmånen att ha fått erfara vid ett flertal tillfällen 
de senaste åren. Senast för knappt två månader sedan. 
   Vår fantastiska Ängskalla blev uttagen, som en av fyra svenska hästar, till en 
landskamp mellan Sverige, Norge och Finland, vilken gick av stapeln på värl-
dens största travbana, Vincennes i Paris, den 19 och 22 februari. En helt unik 
upplevelse, som vi aldrig har varit i närheten av förut och som vi sannolikt heller 
aldrig kommer att få vara med om igen. Men vi har gjort det. 
   Vi fick dela upplevelsen med hästens uppfödare, Jenny Nyström och Daniel 
Olsson från Ängarna och dessutom flög vår ordinarie kusk John Östman ner 
från Umeå för att köra Ängskalla i Paris. 
   Resan i sig var ett äventyr av det större slaget. Det var första gången som en 
häst född i Skråmträsk åker buss de 260 milen genom halva Europa för att tävla 

på den mytomspunna ovalen. Och det kommer 
garanterat inte att hända igen. Resan dit tog tre 
dygn, vi var där en vecka och sedan var det lika 
långt hem igen. 
     Att Ängskalla dessutom lyckades bärga en 
sjunde- och en fjärdeplats gjorde inte det hela 
sämre. Hon gjorde två fina lopp och var den enda 
svenska häst som tog pengar med sig hem från 
båda loppen. 
   Ett tv-team var med på hela resan från 
Skråmträsk, till Paris och hem igen.  Det finns en 
reportageserie i fyra delar att se på atg.se och 
youtube.com. Sök efter ”Drömmen om Paris”. 
Första avsnittet sändes på TV12 den 28/3 och de 
läggs ut när de sänts i TV. 

Jerker Bjurman 

Jenny Nyström och Daniel Olsson 
Foto: Ranja Bjurman 

 Information från SPF Seniorerna Skråmträskbygden 
�   Tisdagsträffarna och boccian fortsätter t.o.m. april månad. 
� Studiecirkeln "Ta det på en höft" fortsätter under våren med: 

- läkemedelsinformation tisdag den 14 april 
- information om hörselnedsättningar den 21 april 
- en egen sammanfattning av kursen den 28 april med gemensamt fika. 

 

� Klädvisning och försäljning av dam- och herrkläder av Senior shop torsdag 
den 16 april i Ljusvattnets skidstuga. Lunch serveras, pris 130 kr. Anmälan till 
Evy 589043. 
� Endagsresa tisdag den 28 juli med buss tillsammans med Åbyn-
Ljusvattnet till Källan, Vindparken och Torgny Lindgrens Raggsjö. Annons kom-
mer senare i Norran. 
� Kortare utflykter under sommaren när vi samåker i egna bilar planeras se-
nare och meddelas med annons i Norran. 
  
Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna till våra aktiviteter! 

Styrelsen gm Evy 



Fastighetsbolagets årsstämma 
Skråmträsk Fastighetsbolag AB kallar till årsstämma, söndag 3 maj kl. 18.00 i 

Skråmträsk bönhus. Stämmohandlingar finns i lokalen när stämman börjar.  

En viktig punkt på dagordningen kommer att vara beslut kring försäljning av 

affärsfastigheten till de nya affärsidkarna. 

 

Den som vill ta del av handlingarna i förväg kan höra av sig till ordföranden 

Gertrud Hellgren.  

 

 

 

Skråmträsk samfällighetsförening majstämma 
Föredragningslista vid årsmöte söndag 3 maj Skråmträsk bönhus kl. 19:00 

1. Årsmötet öppnas 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3. Val av två justerare 

4. Godkännande av kallelse 

5. Styrelsens och revisorernas berättelser 

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

7. Ärenden till årsmötet: 

- Ansökan om bidrag  

- Förslag om att återupprätta våtmark på Degermyran. Styrelsen 

föreslår att våtmark återupprättas på södra halvan av området och att 

Samfällighetsföreningen åtar sig att slå av gräs och sly en gång per år, 

under kommande 20 år. Samfällighetsföreningen gör inga ekonomiska 

åtagande i övrigt. Anläggningen av våtmark görs med bidragsmedel 

från Länsstyrelse och kommun. 

8. Ersättning till styrelsen. 

9. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat. 

10. Val av styrelse, ordförande samt firmatecknare 

a. I tur att avgå är Britt-Inger Larsson, sittande Per-Olov Andersson 

och Greger Larsson  (mandattid 3 år). 

b. I tur att avgå som ordförande och firmatecknare är Per-Olov 

Andersson. Mandattid 1 år. 

11. Val av två styrelsesuppleanter. Avgående är Evy Karlsson och Sixten 

Andersson. Mandattid 1 år. 

12. Val av revisorer. Avgående är Håkan Nordmark och Gunnar Karlsson. 

13. Val av valberedning 

14. Mötet avslutas 

 

 


