
 

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

Är du inte redan medlem i Skråmträskbygdens byaförening så ta kontakt 
med ordf. Håkan Nordmark, eller erlägg årsavgiften på postgiro 137 65 61-5. 
Medlemsavgiften kan också betalas till swishnumret 123 149 24 79 för att 
betala medlemsavgift. 
Årsavgift: 50 kr/person eller 200 kr/familj. 
 

Byabladets redaktion: 
Håkan Nordmark, Anki Södermark, Ewa Larsson, 
Regina Lindgren, Per-Olov Andersson och Emil 
Sandqvist. 

Nästa nummer:  
november 2016 

IFK Bjurfors 
Arbetsdag 
Arbetsdag på idrottsplatsen 1 oktober 10.00-13.00. Ju fler som 
kommer desto trevligare. Efteråt bjuds alla på hamburgare. 
 
Återfallsknuttarna 
Återfallsknuttarna besökte IFK för fjärde året i följd. Många ekipage av vari-
erande åldrar som dök upp. De var nöjda med fikat även i år och avslutade 
som de brukade med följande ord: - Lever vi bara, så återkommer vi nästa 
år också! 
 
Hemvändardagen 
30 juli var det hemvändardag på IFK. Ukuleleorkestern uppträdde i loggen 
med temat "Ulla Billqvist". Inne på skolan fanns det mängder med foton och 
urklipp att titta på och det visades en jubileumsfilm som Sten Sjöberg satt 
ihop med bilder och klipp från de 70 år som förflutit sedan föreningen star-
tade. Dagen avslutades med en välbesökt konsert med JP Nyström 50 %. 
På kvällen var det pub i logen med Erik Olofsson som trubadur. 
 
Allsång 
En allsång kommer att genomföras under hösten, datum ännu inte bestämt. 

 
Övrigt 
Årets upplaga av fotbollsskolan hade 25 delta-
gare och duktiga ledare var Agnes, Marcus, 
Jonna, Johan och Lisa. Förutom fotbollssko-
lan blev det målning och städning både ute 
och inne. 
Två nya målburar till barn/ungdomsfotbollen 
har införskaffats och två nya avbytarbås till 
stora planen har köpts in och målats av ferie-
jobbarna och monterats på plats alldeles nyli-
gen. 
                       

Anki 
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I början av augusti ordnade byaföreningen en utflykt till Natura 2000-
området med jätteasparna. De medföljande fick bland annat se den 
stora aspen på bilden som är ungefär 70 cm i diameter och höra Per-
Olov Andersson berätta om området. 
  Foto: Ewa Larsson 



 

Utflykt till jätteasparna 
Den 7 augusti cyklade tretton personer till Natura 2000-området med 
jätteasparna. Per-Olov Andersson guidade och berättade om asparna och 
annat intressant som rör skogen. Det fem hektar stora området är skyddat 
på grund av urskogen (västlig taiga och näringsrik granskog) samt att det 
finns lappranunkel. I skogen finns ett flertal stora ståtliga aspar med skrovlig 
bark som är närmare 300 år gamla. 
Efter skogspromenaden avslutades utflykten med fika på rastplatsen 
bredvid Lilla Stensträsket. 

Håkan 
  

Förskolan och skolan  
Förskolan har 25 barn mellan 1-4 år inskrivna och för närvarande är det 
inga barn som står i kö för att få en plats. Nytt för i höst är att 5-åringarna 
har lämnat förskolan och flyttat in i skolbyggnaden. De bildar där en grupp 
tillsammans med barnen som är 6 år och går i förskolklassen. Sara Lin-
dqvist har lämnat förskolan och arbetar med den gruppen och på fritids. På 
förskolan är Helena, Anna och Elin kvar sedan förra året. Linda S, Axel och 
Paulina är nya. 

Sara Lund Gellin 
 
På skolan finns det 32 elever (förskoleklass-åk 5) och de 
5-åringar som flyttat över från förskolan.  
  
Vi försöker nu vänja oss vid en Skråmträskskola utan Bir-
gitta Ulfhielm sedan hon denna höst valt att gå i pension några år tidigare. 
Hon började i Skråmträsk hösten 1983 och hon har trivts så bra att hon inte 
velat söka sig någon annanstans under de 33 åren!  
 
Under sensommaren har gymnastiksalen målats utvändigt. Ytterligare reno-
veringar ska göras invändigt på förskolan och i skolan, det vet vi inte ännu 
när det blir. Förbättringar i ljudmiljön ska också göras i skolan. 

   Ewa 

Barnkören 
Linda Lindh kommer att hålla i barnkören till hösten. Barn som går i försko-
leklassen och uppåt är välkomna att vara med. Tisdagar kl 15-16. Den  13 
och 27 sept, 11 och 25 okt samt 8 nov. Linda tfn. 073 800 90 65 
 

 
Gubbinnebandyn 
Startar onsdag den 5 oktober och fortsätter sedan varje onsdag 
till och med 26 april. Tid: 20-21 i Skråmträskskolans gympasal. 
  

Emil  

 

Scouterna  
I sommar har vi i scouterna varit på två härliga scoutläger. 17-19 juni 
 var ett gäng på nybörjarlägret i Stortjärn. Där fick vi scouter och ledare 
verkligen chans att följa scoutlagen om att " en scout möter svårigheter med 
ett glatt humör" då regnet öste ner så gott som hela lägret. Sedan var  det 
dags för nästa läger för de lite äldre (11- 13 år) att åka till  Björnkälen 29juni 
- 3 juli. Där hade vi lite bättre tur med vädret.  Temat för lägret var " vind", 
scouterna och vi ledare lärde oss bygga  drakar och vindflöjel.   
Vi startar om inför hösten torsdag den 22 september kl 18: 30 - 20:00 och 
nästa träff veckan därpå, 29 september samma tid. Sedan träffas vi 

torsdagar varannan vecka (udda veckor).  Alla från åk 3 och uppåt 
välkomna! Vi fortsätter som förut med att  ha en egen grupp för de som går 
åk 6-8. 
Ledare för scouterna är Anna Lundström och Anna Holmström.  

Anna Lu 

Mer fisk till Kyrkbäcken 
Förra året var det ju brist på fisk att plantera ut så nu i 
år satsar man lite extra på det. I våras sattes det ut 150 
kg regnbågsforell som vägde ca. 0,5 kg/fisk och nu i 
oktober kommer det att sättas ut 250 kg röding. De fis-
karna är lite tyngre, 0,5-1 kg per fisk. 
 

Jaktklubben 
Skråmträsk Jaktklubb förbereder för årets älgjakt. I år är det 51 jägare som 
stiger upp tidigt, fredag den 9 september, när jakten inleds. En del av förra 
årets jägare gör paus i år, men två nya har tillkommit, Anton Åström och 
Robin Gyllengahm. Därmed har klubben berikats med 12 nya, yngre jägare 
under de senaste tre åren.  
Klubben har också köpt in en fullstor kylvagn av den typ som man kan se 
långtradarna dra på E4:an. Vi hoppas nu att problemen med dålig kylkapa-
citet ska vara löst och att vi ska klara köttet bättre under septemberjakten. 
 
Kaminved 
Det har röjts en del på byns marker i sommar och höst. Om någon är intres-
serad av att ta tillvara på ved, hör av er till mig på 070-67 35 235, senast 30 
september. En stor del av veden ligger nära bilväg. På det ena stället rör 
det sig om tall och björk, på det andra klen alved. Om det blir stort intresse 
så kommer veden att lottas ut.  

Per-Olov 

Vi i byabladsreaktionen är glada att kunna välkomna  
Per-Olov Andersson, V Skråmträsk, till vårt gäng. 



 

Bagarstugan 
Under sommaren har bagarstugan fått sig lite renovering. Detta på grund av 
en del brister som blev upptäckta vid en brandskyddskontroll. Dessa punkter 
betar vi nu av.  
Taket har fått sig lite nya farmarskruvar efter att gamla klockspiken börjat 
krypa upp och släppa. Nya vindskivebrädor och fotbräda blev också monte-
rat eftersom de var ganska ruttna. Ny stege på taket, arbetsplattform vid 
skorsten och glidskydd för stegen upp på taket är på plats. Hade dit plåtsla-
gare som gjorde ny takanslutning runt skorsten.  
Det som återstår är lite murning som beräknas vara klart inom de närmaste 
veckorna. Sen återstår en sotning av skorsten. Eftersom bruket ska brinna 
ordentligt så kommer det inte kunna ske nån bakning i höst. Men till våren är 
bagarstugan redo för bakning i förhoppningsvis många år framöver, utan 
problem! 

Bagarstugegruppen genom Anton Åström 

Motionslådorna 
Sammanlagt under alla fyra månader (maj-augusti) är det ca 1980 upp-
skrivna, varav ca 170 är barn. Den nya lådan som sattes upp i början av 
juni på västra sidan verkar ha blivit populär eftersom det är väldigt många 
uppskrivna där. Juli månad hade störst antal motionärer och maj månad 
lägst deltagande. 
Tre vinnare har dragits varje månad plus ett barnpris. Tack alla motionärer 
för denna säsong! 

Sara Lund Gellin 

Rastplats Lillträsket 
Alla kanske inte känner till att vi har en fin rastplats vid norra änden av Lilla 
Stensträsk. Den ligger lite undanskymd men där finns ett rejält vindskydd, 
torr ved, eldplatser och en fin utsikt över den fågelrika sjön. Väl värd ett be-
sök en vacker höstdag!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per-Olov 

 

 

 

Skråmträsk Saloon 
Hallå där! Skråmträsk Saloon är inne i en spännande fas, det har verkligen 
tagit fart för företaget i höst och det känns jättekul! Någonstans känner jag 
nu att jag måste börja prioritera vad jag vill lägga min tid på, i och med det 
har jag kommit fram till att det är slut med festerna i den form som varit på 
Saloon. Jag vill tacka alla som kommit och besökt Saloon under pubkvällar-
na och festerna men nu är det dags för ett nytt kapitel! Lokalen går så klart 
att hyra och arrangera en egen fest om någon känner sig manad till det :) 
Företaget som finns ägnar sig åt arrangera firmafester med aktiviteter och 
samarbetsövningar, tipsa gärna om detta på era arbetsplatser. Om inte an-
nat kan det vara kul för en Skråmträskbo att kunna gå eller cykla hem från 
firmafesten ;) 
Återigen, tack för att ni kommit och pratat väl om Saloon. Jag har verkligen 
känt stöd från byn! 
                                                                                                              Micke 

Metartävlingen  
Den 21 augusti var det för tredje året dags för metartävling på badstranden. 
Ett trettiotal personer hade samlats för att prova fiskelyckan. När startskottet 
ven genom luften började deltagarna att styra båtarna mot sina bästa fiske-
ställen, några valde att stå på bryggan och meta. Kvällen bjöd på kanonfint 
väder och efter fisket var färdigt mumsades det på fika, rökt korv och kaffe 
kokat över öppen eld. Sist men inte minst hölls en prisutdelning där vinnar-
na belönades med fina priser från lokala företag, sedan lottades resten av 
priserna ut.  
Vi i metarteamet vill passa på att tacka alla som kom till badstranden denna 
kväll och bidrog till en mysig kväll. Ett extra stort tack till sponsorerna som 
återigen levererat väldigt fina priser. Pristagare: Alf Tjärnström, Tore Fur-
berg, Robin Tjärnström Pristagare barn: Jim Lundström, Lovisa Anders-
son, Edvin Larsson       

Metarteamet 

                                                                                            Foto: Isabell Lundberg                



 

Pia och Per-Ola Lindström har flyttat in i den lägenhet som ligger 
närmast Kvarnhallen. De är pensionärer och kommer från en stor villa 
i Bureå. När de sökte ett mindre husrum, helst i lantlig miljö, så hittade 
de till Skråmträsk. 

Per-Olof 
 

Jackson Ayuk, 37 och Nding Tahin Mokake, 24 och dottern Janae, 
1 flyttade i juni in på Bjurfors 6. Fastigheten köpte de redan i septem-
ber, men de renoverade innan de flyttade in. Tidigare bodde de på 
Storgatan i Skellefteå. 
Jackson är just nu pappaledig, men jobbar i vanliga fall som tidnings-
bud och har också en egen firma som sysslar med återvinning och 
Nding studerar och vikarierar som personlig assistent.  
De är båda intresserade av musik och att umgås med vänner, men 
Jackson prioriterar att få ordning på gården. De trivs på landet och 
sökte något ställe där de både kunde bo och ha företaget och det hu-
set passade perfekt för dom.                                                           Anki 
 
Elin Nyström, 22 år och Markus Nordlinder, 24 år har tillsammans 
flyttat in på Skråmträsk 66. Markus jobbar som snickare på Nybyggar-
na och Elin jobbar på boende för förståndshandikappade. Markus fri-
tidsintresse är att syssla med bilar och Elin har ett stort hockeyin-
tresse.  

Emil 
 

Den 1 augusti flyttade Cecilia Burlin (26) och Marcus Karlsson (26) 
från en lägenhet vid Norrvalla till Skråmträsk. De ville komma ut från 
stan och vara närmare naturen. Huset på Skråmträsk 301 hyr de av 
Lundh. Cecilia är född i Skråmträsk och jobbar som sjuksköterska på 
akuten. Marcus kommer från Bygdsiljum och är snickare på Boas 
Bygg. Båda tycker om att vara ute i naturen, jaga, fiska samt att um-
gås med familj och vänner. I oktober väntas det tillökning i familjen. 

Håkan 

SPF Seniorerna Skråmträskbygden 
 

Tisdagar i september träffas vi kl 18.00 vid Gröna Lund. 
 

Torsdagar i september spelar vi boule på hockeyplanen vid skolan. Inställt 
vid kyla och dåligt väder. 
 

Torsdag 22 september kl 12.00 klädvisning i Ljusvattnets skidstuga. Lunch 
120 kr. Anmälan till Evy tel 589043 senast den 16 sept. 
 

Tisdag 4 oktober börjar tisdagsträffarna med gympa kl 11.45 (Obs tiden). 
Därefter läsecirkel i bönhuset. Medtag eget fika. 
 

Torsdag 13 oktober bjuder föreningen medlemmarna på surströmming. 
Inte medlem betalar 60 kr. Lotteri. 
 

Välkomna! 
Styrelsen gm Evy 
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EFS aktiviteter 

Tankstationen och fastighetsbolaget. 
Ett år har nu gått sedan tankstationen invigdes. Det mesta har fungerat bra 
efter en del krångel i vintras. Tankningen har fortsatt att öka månad för må-
nad och de senaste månaderna tankades drygt 2100 liter per dag. Garaget, 
som också det tillhör fastighetsbolaget, har en ny hyresgäst, Charlotta och 
Skråmträsk foder. Garaget har också fått en ansiktslyftning genom målning. 

 
Per-Olov 

sö 18/9 11.00 Gudstjänst. Mats Holmqvist, sång Cecilia Lundmark 

sö 18/9 18.00 Bibelsamtal. Bengt Block 

lö 24/9 18.00 Surströmming. 50 kr vuxna, barn gratis, korv finns 

sö 2/10 18.00 Café. Besök av gatubarnsarbetare från Etiopien och Kersti 
Karlsson 

sö 9/10 11.00 Gudstjänst. Pär-David Carlsson, Fishermans friends 

lö 15/10 18.00 Café. Pär-David och Elisabeth Carlsson, "Rosenius 200 år" 

sö 23/10 11.00 Saltgudstjänst. Utdelning av Barnens bibel, m.m 

sö 30/10 11.00 Gudstjänst med lunch. Kristoffer Hedman, Marie-Louise 
Andersson. Närliggande byar inbjudna. Efter lunchen sam-
tal med Kristoffer om hur vi har det i de olika byarna 

sö 6/11 11.00 Mässa. Pär-David Karlsson 

on 9/11 13.00 Onsdagsträff, med Lars Jonsson 

lö 19/11 14.00 Auktion. Mats Holmqvist o Anders Marklund 

sö 4/12 14.00 Julfest 

sö 25/12 8.00 Julotta, vi bjuder på glögg o pepparkakor 

Inger L 

Kulturspår 
År 1995 genomförde ett antal bybor en studiecirkel med fokus på gamla 
kulturlämningar. Dessa beskrevs i ett häfte och man satte ut skyltar som 
beskriver platsen. Nu är vi några som tänker besöka de här 17 platserna 
och göra det underhåll som eventuellt behövs. Besöken görs på dagtid men 
de som är intresserade, och har möjlighet, är välkomna att delta. Kontakta 
mig på 070-67 35 235.  

Per-Olov 


