
 
 

 
Snön har fallit den senaste tiden.  

BYABLADET 

november 2016 

 

 

 

Skråmträskbygdens Byaförening 

www.skramtraskbygden.se 

 



Välkomna till SPF Seniorerna Skråmträskbygdens aktiviteter 

 Torsdag 10 november kl. 14.00: Café med filmvisning i samarbete 
med Vuxenskolan. Vi visar filmen "En man som heter 
Ove". Kaffe och film 20 kr. 

 Tisdag 13 december: Julfest med Skråmträskskolans 
Lucia, lotteri och julgröt med tilltugg. 

 Efter juluppehåll börjar gymnastiken och 
tisdagsträffarna den 10 januari 2017 kl. 11.45. 

 Boccia börjar om torsdag 12 januari 2017 kl. 18.00.  

 Torsdag den 16 februari 2017 kl. 12.00: Årsmöte. Handlingar finns 
tillgängliga senast en vecka innan årsmötet. 

 
SPF Seniorerna Skråmträskbygden har gymnastik, läsecirklar, allsång, 
filmvisning, föreläsningar, boccia, fester mm. Vårt mål är att ge social samvaro 
och trevliga aktiviteter. Du som är senior kom gärna och prova på någon 
aktivitet. Om du sen vill stödja vår förening och bli medlem går det bra att höra 
av sig till någon i styrelsen. Styrelsen består av Ellinor, Gunilla, Evy, Birgitta och 
Hjördis. 

Styrelsen 
 

EFS 

19/11 kl. 14.00 Auktion. Talare Mats Holmqvist, auktionist Anders 
Marklund, servering. Gåvor mottages tacksamt.   

4/12 kl. 14.00 Julfest. Lucia, julberättelse, hemlig gäst, fika. 

25/12 kl. 8.00 Julotta. Talare från kyrkan, Elsa och Magda Hellgren spelar 
och sjunger, vi bjuder på alkoholfri glögg och pepparkakor. 

6/1 kl. 11.00 Trettondagsgudstjänst. Talare Mats Holmqvist, sång 
Katarina och Markus Nyström, servering. 

15/1 kl. 11.00 Gudstjänst. Jan Fredriksson, sång Gunnel Sandström, 
servering 

22/1 kl. 11.00 Gudstjänst. Birgitta Kågström, sång Erika Kågström. 

25/1 kl. 13.00 Onsdagsträff. Mari-Anne Viklund 

5/2 kl. 11.00 Bönhusföreningens årsmöte. Talare från kyrkan, föreningen 
bjuder på semlor 

12/2 kl. 11.00 EFS årsmöte. Talare från kyrkan, föreningen bjuder på 
smörgåstårta 

18/2 kl. 18.00 Café. Åke Hägglund. 
 

Tack alla som skänkt grejer eller handlat på loppis! Hittills har vi fått in 27 000 
kr detta år från loppis. Alla är alla välkomna på skyltsöndag när vi har öppet 
13.00-16.00. 

Inger L 



Skyltsöndag 
Söndag den 27 november mellan kl. 13-16 blir det skyltsöndag i Skråmträsk. 
 
Skråmträskbygdens byaförening (vid Handlarn): 

 Bjuder på pepparkakor, glögg & julmusik. 

 Premiärförsäljning av reflexvästar med Skråmträskbygden-tryck. 

 Mössor, logoband, tygkassar och byaböcker säljs också.  
IFK Bjurfors (vid Handlarn): 

 Grillar hamburgare på kolgrill. 
Handlarn: 

 Här kan du dekorera ett pepparkakshjärta och hänga upp det i 
skyltfönstret. 

 Tomten delar ut överraskningar till barnen. Passa gärna på att lämna 
din önskelista. 

Norrmaskiner (vid Handlarn): 

 Tar gärna en pratstund med dig och visar traktor, fyrhjuling och skoter. 
Skråmträsk Saloon (vid Handlarn): 

 Sheriffen presenterar sin verksamhet och säljer t-shirts. 
Skråmträsk Foder: 

 Butiken har öppet och vi bjuder på julgodis. 

 Anderssons/Lundqvists säljer julkärvar. 
Oxford Down-får (vid Handlarn): 

 Josefin & Robin visar upp sina ovanliga får. Passa på att klappa & kika. 
Smått & gott - Ingrid Laestander (Skråmträsk 361): 

 Öppet kök med kaffe och glögg hemma i Östra Skråmträsk  
Skråmträsk EFS (Inger & Östen Lundström): 

 Loppis i "gamla affärn" till förmån för Aira sjukhus i Etiopien. 
SkråmträskSkon: 

 Kika in i butiken och se vårt utbud av skor, tofflor, 
sockar mm som passar på önskelistan. 

 Tävling med fina priser. 
Skråmträsk Kvarn: 

 Servering av julfika i kaféet. 

 Musikunderhållning kl. 14-14:30. 
Gråbergs plant (i Skråmträsk Kvarn): 

 Lyktor, ljus, tomtar mm till försäljning.  
Minimarknad (vid Skråmträsk Kvarn): 

 Skolklasser säljer godis mm 
 
Kl. 14-14:30 Julmusik med kören A'Cord. Skråmträsk Kvarn, fri entré. 
Kl. 15-15:15 Dans runt byagranen 

Håkan 
 



Öppen Förskola 
Vi träffas på andra våningen i Bönhuset på onsdagar kl.10-12. Medtag egen 
lunch om du/ni vill. Kaffe finns. Välkomna! 

Regina 
 

Kyrkbäcken 
250 kg röding planterades in i oktober och lördagen den 17 december kl.10.00 
är det fiskepremiär på Kyrkbäcksträsket. Välkomna! 

Regina 
 
 

 

 

Liften i Lidbacken 
Liften är nu i körbart skick. Nyckel finns hos Peter/Therece och hos Anna/Jon. 
Om man vill använda liften så krävs att någon med utbildning finns med. De 
som är intresserade att få den här utbildningen kan vända sig till någon i 
liftgruppen, Emil Andersson, Stefan Gellin, Peter Holmgren eller Jörgen 
Johansson. 

Per-Olov 



 

Nyinflyttade 
  

 Bjurfors 11 
I augusti flyttade Liza Howarth (36) och Michael Duke (29) med 
barnen Justin (17), Sinead (13) och Marcus (5) in på Bjurfors 11. I 
familjen finns också fyra katter och en kanin. De har tidigare bott i 
Darwen i England och dottern Shannon (16) bor fortfarande kvar i 
England. Lisa och Mike gör och säljer smycken via sidan Bjurfors 
Jewellery (www.bjurfors.co). Eftersom den yngsta sonen har autism 
underlättar det att kunna arbeta hemifrån. Michael gillar att spela 
schack och skulle kunna tänka sig att leda en schack-kurs. Han skulle 
vilja lära sig åka skidor. Liza och Sinead älskar hästar och djur i 
allmänhet och de hoppas kunna skaffa hästar nästa år. Läsning och 
vara ute i naturen är andra intressen. Att åka skridskor är nåt de alla 
skulle vilja lära sig. De stortrivs här i trakten och tycker alla är så 
hjälpsamma och vänliga. Skolan är fantastisk. Avslutningsvis vill de ge 
ett stort tack till alla som gjort att de känt sig så välkomna. 

Anki 
 

 Västra Skråmträsk 83 
Joel Salo, hans sambo Louise Lindberg samt barnen Liam (5) och 
Moa (4) har flyttat till Joels hemställe. De bodde tidigare i ett mindre 
hus i Stämningsgården, men är nu glada att ha fått större utrymme 
och möjlighet att satsa vidare på sin jordgubbsodling. Joel arbetar 
som byggare/takläggare och Louise på lasarettet som 
läkarsekreterare. 

Per-Olov 
 

 Västra Skråmträsk 26  
För Hampus Öhlund (22) och Elin Guldhag (26) har flyttlasset gått från 
Bureå till Skråmträsk. Paret hyr sedan i oktober Västra Skråmträsk 26 
av Hampus föräldrar Lennart och Victoria. Hampus arbetar som 
truckförare på Martinssons och Elin är laboratorieassistent på 
Abborrverket. 

Regina 

http://www.bjurfors.co/


Älgjakt 
Årets älgjakt kan sammanfattas som mindre framgångsrik. Vi har varit vana att 
avsluta efter två helgers jakt men i år har vi skjutit 11 vuxna och bara 5 kalvar. 
Målet var 13 av vardera. Detta trots att vi varit 52 jägare, jagat två helger fredag-
söndag och dessutom har vi jagat i lite mindre skala 4–5 dagar. Det spekuleras 
om björn som skrämt bort älgarna eller att korna och kalvarna sökt sig till 
grannbyar som har smakligare bete. Som det ser ut nu så kommer jakten att 
fortsätta i mindre skala, kanske ända fram till nyår när älgen fredas. 

Per-Olov 

 

 

 

Möte i älgskogen 
Vid älgjakten i råddet i Skråmträsk inträffade ett annorlunda möte ute i skogen. 
Adam släppte hunden och de andra i laget var utplacerade runt jaktsåten. 
Hunden började strax skälla. Älgar brukar bli arga på hunden men den här 
gången blev den utskällde väldigt arg. Man hörde flera ljudliga utfall mot 
hunden. Ståndskallet pågick en stund varefter hunden återvände till husse. 
Jägarna som lyssnade på händelsen tyckte det lät otäckt. Ingen fick se det som 
hunden skällde på. Men efter att ha lyssnat på Youtube hur en björn låter så var 
det många som nickade. 

Håkan 



Skogsträffar 
Vi är ju ett antal bybor som träffats några gånger med skog och skogsbruk i 
fokus. Det är inte någon regelrätt studiecirkel utan handlar mer om att träffas 
utomhus och ta upp olika skogliga teman. Det kan vara röjning, skogsmätning, 
miljövård, stamkvistning, gallring, arbetsteknik eller annat som avhandlas. 
Fikapaus är obligatorisk. Vi har träffats ungefär en gång per månad, kvällstid 
under våren annars en lördag förmiddag. Nu har gruppen reducerats något så 
det finns plats för fler intresserade att delta. Om du är intresserad, skicka ett 
mejl till mig (po510318@gmail.com) eller ring mig på 070-67 35 235. 

Per-Olov 

 

Rapport från vattengruppen 
Vi kan glädjas åt ännu en sommar utan kraftig algblomning i Skråmträsket. 
Vattengruppen har under året fortsatt med små justeringar och åtgärder i 
kalkfilteranläggningen. En viss skötsel krävs framförallt under perioder med 
högre vattenflöden. Anläggningen har nu lagts i vintervila. Skellefteå kommun 
har fortsatt att genomföra förundersökningar i Degermyran. Dels har en 
omfattande inmätning av höjdskillnaderna i och kring myran utförts och en 
mätning av torvdjupet i myran planeras. Kommunen har också träffat ett antal 
av lantbrukarna individuellt för diskussioner om åtgärder på deras egna marker. 
Skråmträsket har fortfarande höga halter av näringsämnen så arbetet kommer 
att fortsätta. 

Elisabeth B 



 

IFK Bjurfors  

 Allsång och julgröt på IFK 
Planering på gång! Håll utkik på anslagstavlor och Facebook när det 
blir dags! 
 

 Hockeyplanen 
Under hösten har det hållits arbetskvällar för att klubben ska kunna 
anordna vinterns aktiviteter.  Nya avbytarbås har monterats och 
diverse annat jobb har gjorts. För att kunna arrangera de planerade 
aktiviteterna som skridskoskola/skridskoskoj, JoBo-cupen, 
fettisdagsfirande, gubbhockey, nyårshockey mm behövs några fler 
personer som kan hjälpa till med isen. Önskvärt är en ismaskinsgrupp 
bestående av minst 4 personer. Dessa personer får utbildning att 
sköta om isen, ploga, köra ismaskin. Tveka inte utan hör av er till 
Fredrik Forsberg på 072–7193056 om ni kan tänka er att hjälpa till. Ju 
fler desto mindre jobb på var och en. En spollista är också på gång nu 
när vintern redan gjort sitt intåg. 
 

 Nyårshockey 
Planeras som vanligt till nyårsafton klockan 12 om vädret tillåter. Alla 
välkomna! 
 

 Svenska spel 
Visst vet du att du kan registrera ditt spelkort på en förening och 
samtidigt ge ditt stöd? Har du inte gjort det så gå in på Svenska spel 
eller hos ditt ombud och registrera att du vill stödja IFK Bjurfors via ditt 
spelkort så faller en viss utdelning till föreningen varje år. Många 
bäckar små… 

Anki 

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 kan du betala 
årsavgiften på postgiro 137 65 61-5 eller till swishnumret 123 149 24 79. 
Årsavgift: 50 kr/person eller 200 kr/familj. 
  

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


