
 

Elitlag på besök i Bjurfors 
Lördag 11 augusti kl. 15:00 kommer Västerbottens för närvarande högst 
rankade lag på besök i Bjurfors. Det är Team Thorengruppen från Umeå som 
spelar i div 1, där även Umeå FC och Skellefteå FF spelar. Det är kvartsfinal i 
DM och vi hoppas kunna bjuda på hårt motstånd. Välkomna! 

Anki 
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Får vi se mål från någon av dessa spelare den 11 augusti?

Daniel S 
Mikael N 

Rasmus L 
Patrik H 

Henrik J 

Tobias B 



SPF Seniorerna informerar om sommarens aktiviteter 
• Med början tisdag den 12 juni kl 18.00 träffs vi vid ”Gröna Lund”. Vi pratar, 

sjunger och fikar, medtag eget fika. 

• Ni som vill spela boule kom torsdagar från och med den 14 juni kl 18.00, vi 
spelar på grusplanen vid skolan. Ta med eget fika. 

• SPF Åbyn Ljusvattnet inbjuder oss till sommarresa den 3 juli. Annons i 
Norran den 15 juni. Resan avgår från Stures garage kl 07.50. Resan går 
mot Piteå, vi besöker bl.a Bölebyns garveri och Swensbylijda. Resan kostar 
550 kr per person. I priset ingår resa, lunch och eftermiddagsfika. Anmälan 
senast den 21 juni till Evy 070-337 68 41 eller Gunni 070-313 94 49. 
Betalning ska ske vecka 26 till bg 5053–7059. Medtag eget förmiddagsfika. 

• Tisdag 17 juli utflykt till Edelviks trädgårdscafé. Samåkning från Handlarn kl. 
13.30. 

• Tisdag den 14 augusti Planerar vi grillning vid Finnfors badplats. Om det 
regnar blir det någon annan dag. 

• Lördag den 11 augusti, sommarfest för seniorer från hela länet på Gumboda 
Hed. Programmet börjar kl. 11.00. SPF och PRO i Robertsfors inbjuder. 
Program: Se SPF-västerbottendistriktets hemsida. 

Välkomna! Styrelsen 

 

EFS program 
sö 15 jul kl. 11,00 Liamöte. Lars Lundström, sång Markus och Katarina 

Nyström. Medtag fika. 
sö 19 aug kl. 11,00 Friluftsmöte på bönhusgården. Talare fr kyrkan, sång Kicki 

Viklund. Medtag fika. 

fr 24 aug kl. 18,00 Surströmming. 50 kr vuxna, barn gratis. 

sö 2 sep kl. 11,00 Gudstjänst. Leif Holm (utvecklingskonsulent Umeå), sång Linda 
Blind, lätt lunch. 

sö 9 sep kl. 11,00 Gudstjänst. Magnus Lindh. Gäster fr Luleå. 

lö 22 sep Höstmarknad på bönhusgården. Gåvor mottages tacksamt. 
Lotteri, lunch m.m. 

sö 7 okt kl. 11,00 Gudstjänst. Talare fr kyrkan, kollekt till bönhuset. 

sö 14 okt kl. 11,00 Salt-gudstjänst. Utdelning av Barnens Bibel till fyraåringar. 

 
Bussresa den 5 augusti arrangerad av landsförsamlingens södra EFS-krets: 

• Avresa kl. 8,15 med Lestanders buss från A-torp gymnasiums hållplats. 
Framme vid Backens sommarhem fikar vi från egen fikakorg. 

• 11,00 Gudstjänst i Backens Kyrka. Därefter lunch i Brännlands värdshus. 

• Besök på Arboretum Skogsträdgård och Museet UMEÅ där det finns intressanta 
utställningar.  

• Smörgåsfika Baggböle Herrgård. 

• Åter Skellefteå ca 19,00. 
Kostnad 320 kr för resa, mat och fika. Anmälan senast sön 29/7 till Inger L, tel. 073-
0207816. Alla välkomna att följa med. 

Inger 



Majstämman 
På årets majstämma beslutades att ge Lantmäteriet i uppdrag att radera bort ett 
antal gamla vägar och fägator som inte används, och ofta heller inte går att hitta. 
På så sätt slipper vi krångel vid framtida fastighetsbildningar i byn. Gamla vägar 
som fortfarande används kommer inte att tas bort. Samfällighetsföreningen 
kommer att ta kostnaden för detta, 75 000 kr. Med tanke på hur lång kö det är 
hos Lantmäteriet så ska vi nog inte förvänta oss att det här händer genast, men 
vi ställer oss i kön. 
Årsmötet godkände också ett förslag från Skellefteå kommun att söka pengar 
för att fiska bort så mycket vitfisk (braxen och mört) som möjligt från 
Skråmträsket. Jobbet kommer att göras av entreprenörer som specialiserat sig 
på detta. Tanken med projektet är att minska algblomningen i sjön. Vitfisken rör 
upp näringsrikt sediment från botten och de äter kräftdjur och annat som livnär 
sig på alger. Erfarenheterna av liknande projekt är goda. 
Samfällighetsföreningen kommer inte att behöva stå för några kostnader men 
måste ta hand om fisken. Här är goda idéer välkomna! 

Per-Olov 

 

Macken 
Försäljningen verkar fortsätta att öka något. Första 
kvartalet 2017 såldes i genomsnitt 68 m3/månad, samma 
siffra för 2018 var 75 m3/månad, det är 2 500 liter/dag. 
Fastighetsbolaget har inga planer på förändringar under 
det kommande året men årsmötet beslutade om att vi ska 
omplacera pengar till något som ger mer än 0% ränta. Om 
något angeläget projekt som gäller fastigheter skulle dyka 
upp i framtiden så kan bolaget ha möjlighet att hjälpa till 
ekonomiskt. 

Per-Olov 

 

Årsmöte IFK 
IFK Bjurfors har hållit årsmöte. Blev lite förändringar i styrelsen då Gunnar 
Karlsson och Sten Sjöberg lämnade styrelsen efter många års styrelsearbete. 
Årsstämman genom vice ordförande riktade ett stort tack till deras fina insatser 
och stora support till IFK:s föreningsarbete genom åren. 
Nya i styrelsen blev Linnea Forsell och Maria Salgut. Övriga i styrelsen är Arne 
Andersson, Daniel Söderström, Ellinor Forssell Lindberg, Fredrik Forsberg, 
Andreas Forssell, Kenneth Holmgren, Erik Olofsson, Emil Öhlund, Anders 
Boman vald, Linnea Forssell, Maria Salgut. 
I verksamhetsplanen står bl.a. att hockeyplanen ska vara isad och skottad nästa 
vinter, att lekplatsen vid fotbollsplanen ska färdigställas och att det planeras för 
genomförande av olika arrangemang under året. 

Anki 

 
  



IFK Bjurfors Fotbollsskola 
18 barn födda 2012 och tidigare är anmälda till årets fotbollsskola som går av 
stapeln 17–21 juni. Fyra ungdomsledare kommer att vara med barnen under 
veckan och Maria Salgut är huvudansvarig. Har du missat att anmäla finns 
fortfarande chansen att efteranmäla, kontakta i så fall Maria på 070–2449819. 

Anki 

 

Bagarstugan i Skråmträsk 
Nu är bagarstugan städad, så det är bara att baka. Man bokar som tidigare, tills 
vidare, hos Handlar'n, där också nyckeln till stugan finns. Avgiften är 50 kronor 
per baktillfälle, och betalningen Swishas till 123 303 47 82 eller sätts in på 
plusgiro 137 65 61-5. Om du har frågor kan du kontakta någon i 
"bagarstugegruppen" som består av Carina Larsson, Siri Lundström, Marika 
Söderlund och Sandra Söderlund. Välkomna att baka hälsar gruppen. 

Ann-Gerd 

 

Midsommarfirande i Bjurfors 
Som vanligt blir det midsommarfirande på 
idrottsplatsen på midsommarafton klockan 12.00. 
Det blir dans runt midsommarstången, lotterier, fika, 
aktiviteter för barnen med bl.a. den populära 
trollstigen. Alla aktiviteter för barnen är gratis. 
Dessutom blir det dragning i medlemslotteriet där 
högsta vinsten är 5000 kr. Lotterna kostar 200 kr och 
kan köpas på plats eller via Sten Sjöberg som du når 
på 070–6118986. 

Anki 

 

Återfallsknuttarna 
Även i sommar kommer återfallsknuttarna till Bjurfors. Det blir sjätte gången de 
besöker logen på IFK för att fika. Så är du sugen på att se en del fina ekipage 
så kom på IFK måndag 16 juli. 

Anki 

 

Kassaskåpet 
I slutet av april upptäcktes det ett kassaskåp på Gröna Lund. Polisen 
underrättades men var inte intresserade eftersom det inte fanns någon anmälan 
om att ett kassaskåp saknades. Men vem och varför hade någon dumpat ett 
kassaskåp där? Fanns det något värdefullt i det med kombinationslås låsta 
skåpet? Var skåpet av märket Franz Jäger? 
Men i slutet av maj var skåpet borta från Gröna Lund. Det verkar som ingen vet 
vart det har tagit vägen. Ska det månne anmälas försvunnet nu? 

Håkan 

 



Bygdemuseum 
Gunnel Johanssons bygdemuseum kommer i sommar endast ha öppet för 
grupper på minst 5 personer. Priset för en gruppvisning är 200 kr. För bokning 
kontakta Bernt Johansson på telefonnummer 070–6283069. 
På museet finns skulpturer och tavlor av djur skapade av Gunnel Johansson. 
Det finns även jordbruks och hushållsföremål från 1700–1900-talet samt brev 
från Amerika under 1800-talet. Vill man skänka en slant för underhåll av museet 
finns det en sparbössa uppsatt utanför museet. 

Cecilia 

 

Rismyrliden 
Rismyrliden fortsätter sin verksamhet i sommar även om många av 
frivilligarbetarna börjar falla för åldersstrecket. (Välkommen att delta i arbetet 
om du har tid och lust!) Det blir lite kortare öppettider än tidigare. Gården öppnar 
för besökare den 1 juli och stänger 12 augusti. Servering mellan kl. 10-16. 
Våfflor serveras lördagar. Det kommer att finnas djur som tidigare; kattungar, 
grisar, får, kor och höns. Liksom aktiviteter som hör till ett nybygge som 
Rismyrliden. På Rismyrlidens Facebooksida och hemsida kommer det att 
flaggas när det blir speciella aktiviteter som smide, timringskurs, lieslåtter, 
linberedning eller skördefest. 

Per-Olov 

 

Kyrkbäcken 
Fiskepremiären i Kyrkbäcken är lördag 16/6 klockan 10.00. En stor mängd 
regnbågslax är inplanterad i sjön. Välkomna! 

Cecilia 

 

 
Metartävling 
Metartävlingen kommer i sommar att ske söndagen den 12/8 klockan 17.00. 
Fisket sker från båt eller land med metspö och mask. De som vill fiska från båt 
får utgå från stranden redan klockan 16.30. Fisket börjar vid startskottet klockan 
17.00. och avslutas med skott klockan 18.30. Sedan blir det invägning och 
prisutdelning. Fina priser till vinnarna och gratis fika och korv till alla. Vuxen och 
barnklass. Startavgift är 30kr för alla över 15år. Barn fiskar gratis. Ingen 
föranmälan krävs men kom gärna en stund innan startskottet. Efter tävlingens 
slut får man gärna stanna kvar för att umgås kring elden. Välkomna! 

Metargruppen 



Saloon 
Skråmträsk Saloon har genomgått en ombyggnation under våren, nya isolerade 
portar har satts in och baren har flyttats. Vi har haft många bokningar nu under maj 
och juni vilket känns väldigt roligt. Framförallt får vi in en del dagaktiviteter vilket vi 
strävar efter att få fler av! Det har även kommit en del bokningar för hösten redan 
nu. 
Torsdag 12/7 är det dags för Skråmträsk Countryfestival, biljetter finns tillgängliga 
hos Tickster. Gå in på www.skramtrasksaloon.se och klicka på Skråmträsk 
countryfestival för information om evenemanget och hur du köper biljett. 

Väl mött hälsar Sheriffen och hans team 

 

Badstranden 
Ett stort Tack för den stora arbetsinsatsen som gjordes av alla som hade 
möjlighet att komma på badstrandsdagen. I år var det extra mycket arbete pga 
det höga vattnet som har varit i vår. 
Nytt för i år är att vi prövar med en frivillig klipplista som sätts upp på Handlarn. 
Där kan man fylla i den vecka man har möjlighet att hjälpa till med gräsklippning. 
Vi hoppas att detta ska fungera bra så vi får ha en fin och välskött badstrand för 
allas trevnad. 

Badstrandsgruppen 

 

Byabladet 20 år 
I slutet av 1997 började arbetet med att skapa en byaförening. 1998 bildades 
byaföreningen Framtidsbyar. I juni samma år kom det första byabladet ut. 
Kommer du ihåg vad som hände då? Det bladet kan du läsa på 
www.skramtraskbygden.se/byabladet.  
Sedan dess har det utkommit fem blad varje år. Fram till juni 2010 kallades 
bladet Framtidsbladet. Ett flertal personer har varit med i redaktionen och 
bidragit till att byabladet fortfarande finns kvar och sprider information i bygden. 

Håkan 

 

Cykelutflykt 
På nationaldagen åkte en grupp 
ut med cykel för att besöka 
några kulturspår i västra delen 
av Skråmträsk. Per-Olov 
Andersson var guide och visade 
tre gamla boplatser och två 
kolmilor. Det hanns även med ett 
fika på rastplatsen vid Lilla 
Stensträsket. 

Håkan 

  

http://www.skramtrasksaloon.se/
http://www.skramtraskbygden.se/byabladet


25 år sedan  
Kvinnogruppen Linet i Skråmträsk hade samlat in ca 200 hattar som visades 
upp på en utställning i skolans gymnastiksal. Utställningen, vars äldsta hatt var 
från sekelskiftet 1900, lockade en stor publik. 

Regina 

 

Sommaren i Skråmträsk Kvarn 
Skråmträsk Kvarn öppnar sommarkaféet lördag 16 juni. Sommarens öppettider 
är 16 juni – 19 augusti, alla dagar kl. 11-21. Midsommarafton stängt.  
Det blir många kulturevenemang i kvarnen även denna sommar (se kalendarium 
nedan). Under hela sommarsäsongen pågår olika konst- och fotoutställningar 
på andra våningen. I slutet av augusti och september, efter sommarkaféets 
stängning, anordnas också en jazzkonsert samt två föreställningar med Ellenor 
Lindgrens uppsättning av ”Glupahungern”. 
 
Lö 16 juni kl. 13-15 Vernissage - Konstutställning, Anna Norström & 

Karin Nilsson  
Lö 23 juni kl. 13-15 Vernissage - Fotoutställning, Anton Lilja 
Må 2 juli kl 19 Konsert - Country med Tennessee Road. Förköp* 
Lö 7 juli kl. 13-15 Vernissage - Konstutställning, Ingrid A Åkerblom 
Må 9 juli kl. 19 Konsert - Olov Antonsson & Jakob Nyström. 

Förköp*  
Må16 juli kl. 19 Konsert - Olivia Schönfeldt sång, Johan Wållberg 

piano. Förköp*  
Lö 21 juli kl. 13-15 Vernissage - Fotoutställning, Pär Hedlund 
Må 23 juli kl. 19 Musik- & berättarföreställning - ”Kärlek, tro och lite 

hopp” med Saga Eserstam. Förköp* 
To 26 juli kl.18-21 Tangokväll med prova-på första timmen  
Må 30 juli kl. 19 Allsång - André Malmén. Gästartist Leo Englund. 

Förköp*  
Lö 4 aug kl. 13-15 Vernissage - Konstutställning, Konstgruppen Visex 
Må 6 aug kl. 19 Gospelkonsert - Gospelkören Trinity. Förköp*  
Må 13 aug kl. 19 Allsång - André Malmén med gäster. Förköp*  
Fr 31 aug kl. 19-21 Jazzkonsert - Wihlborg Jazz. Förköp*  
Lö 29 sep kl. 18-20 Teater - ”Glupahungern” av och med Ellenor 

Lindgren. Förköp*  
Sö 30 sep kl. 15-17 Teater - ”Glupahungern” av och med Ellenor 

Lindgren. Förköp* 
 

Asta H 

  

                                                      
* Förköp till våra evenemang: www.tickster.com eller i Skråmträsk Kvarn. 
Kvarvarande biljetter säljs vid entrén. 
 



6-orna i Skråmträsk? 
Redan 2011 kom en ny läroplan, som tydligt markerar stadieindelningen i 
grundskolan. Årskurserna indelas i tre stadier: F-3, 4–6 och 7–9. Tidigare var 
indelningen 1–5 och 6–9. Trots att den nya läroplanen genomfördes har 
Skellefteå kommun ändå valt att ha 6-orna kvar i högstadieorganisationen i alla 
år fram till 2018.  
Från och med i höst kommer 6-orna att överföras till mellanstadiet, men detta 
gäller inte för alla skolor. Skråmträskskolan ska kommande läsår fortsätta att 
skicka eleverna, som slutar åk 5, till Burträsk. Nu kommer de inte att ingå i 
högstadieorganisationen, men måste ändå byta skola och personal både efter 
åk 5 och åk 6, vilket har fått flera av oss i byn att undra varför. 
Undertecknad och Josefin Lundgren kontaktade var för sig Skellefteå kommun. 
Svaret vi fick finns att läsa i sin helhet på Skråmträskbygdens Facebooksida. Vi 
publicerar delar av svaret här, så att fler får ta del av det: 
”Det stämmer att vi ändrar organisationen av sexorna på de ställen där vi har 
byggt nya lokaler eller förändrat i skolstrukturen exempelvis Sunnanåskolan 
som vi har byggt ut för att klara volymökningar där, då krävs det att vi ändrar i 
organisationen för hela Sörböleskolans upptagningsområde, dvs även 
Sörböleskolan, Tuböleskolan och Gummarksskolan.” 
Man hänvisar till Skellefteås snabba utveckling med större etableringar av både 
företag och friskolor samt deras påverkan på byggandet av bostäder. Vidare 
betonas det viktiga i att ”matcha behov och kapacitet när det gäller antal 
barn/elever inom förskola och skola. En bra grund för att bedöma hur en framtida 
skolstruktur ska se ut är att göra kapacitetsbedömningar på ett strukturerat och 
likvärdigt sätt.” Detta har nämnden uppdragit åt skolkontoret att göra och det 
ska vara klart innan 2018 års utgång. 
Avslutningsvis får vi veta följande: 
”Sedan eftersom vi inte ändrat något i skolstrukturen för Burträskskolans 
upptagningsområde så fortsätter Skråmträsk- och Bygdsiljumskolan att vara F-
5 skolor och många andra F-5 skolor i kommunen. För att kunna ändra ska det 
också vara praktiskt möjligt att lösa både lokalfrågan och tillgång till specialsalar 
och behöriga lärare.” 
Naturligtvis är vi måna om att vår skola i Skråmträsk ska finnas kvar och 
framöver ha elever även i åk 6, så det är viktigt att vi bybor fortsätter att följa 
kommunens arbete med detta. 

Sonja 

 

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 plusgiro 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, Regina Lindgren, 
Per-Olov Andersson, Cecilia Burlin, Ann-Gerd Antonsson och Sonja Lund. 
Utgivningsmånader: februari, april, juni, september och november. 


