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Byabladet
Du l5serjust nu f0rsta utgAvan av ett byablad som dr tdnkt
att utkomma med jdmna mellanrum (varannan m6nad).
Byabladet ska sprida information som kan vara av
intresse f6r de som bor i byarna i SkrAmtrdsk skolomr6de.
Aktuella hdndelser, evenemang, sevdrdheter, utflyhsmAl
och presentation av olika fOreningar gr emnen som vi
tdnker ta upp.
Dom f0reningar som vill ha sina aktiviteter med i
Framtidsbladet kan skriva upp dom i almanackan som
finns uppsatt hos kvarnhallen eller maila dom till oss.
Redaktionen vill gdrna fA synpunkter pA innehAllet och tips
till nya artiklar. Dessutom efterlyser vi fler medarbetare till
redaktionen.
HOr av er till:
o E-post: johan. marklund@skelleftea. mail.telia.com

Tel. 58 91 17
o E-post: hakan.nordmark@skelleftea.mail.telia.com

Tel. 58 91 04

I november 1997 hOlls eft mOte ddr man informerade om
byautveckling frAn byautvecklingsr6det. lntresset f6r en
byafOrening tycktes finnas varvid en interim-styrelse
tillsaftes. Dessutom informerades om att man kunde fA ett
bidrag (2000 kr) frAn kommunen om man genomf6r
studiecirklar om bya-utveckling.

Studiecirklar
Studiecirklar om byautveckling har pAgAft under vintern.
Ddr har man dokumenterat vilka aktiviteter som finns i
byarna just nu, samt hur man tror det kommer att se ut Ar
2010. Dessutom har man tagit fram befolknings-statistik
som visar hur mAnga som bor hdr samt
AldersfOrdel

o Aft vara utldmningsstille fOr systembolaget vet man att
mAnga inte tycker om.

r Personalen i affdren rdcker inte till fOr aft sk6ta en
hantverkshOrna eller caf6-verksamhet. SAnt mAste nAgon
annan ta pi sig.

o Man vill gdrna satsa pA storfdrpackningar som bAde sparar
pengar och miljO.

. Mdjlighet fOr kunder att i f0rvAg kunna bestdlla vissa varor.

Arsmtitet
Den 7 mars 1998 h0lls ett Arsm0te ddr det bestimdes att M
skulle bilda en byaf0rening.
En styrelse bestAende av fOljande personer utsAgs :
r Anders HArd (suppleant)
o Brift-lnger Larsson
o Britt-Marie Markstr0m (ordfOrande)
o Ellinor Forsell-Lindberg (kassOr)
o Erika Marklund
o Eva-Lena Olofsson
o Henry Hedstr0m
o HAkan Nordmark
o Johan Marklund
o Malin Wahlberg (suppleant)
o Ylva Pante (suppleant)
. Ake Furberg

FOr att bli medlem i fOreningen sA k6per man ett medlernskort
(10 kr) frAn Eva-Lena Olofsson (589128) eller Ellinor Forssdl
(5870141. Efter Arsm6tet sA fanns det ett 60-tal medlernmar i
f0reningen.
Namnet pA f6reningen fick styrelsen i uppdrag att bestdmma.
Och det blev FRAMTIDSBYAR.

Pubafton
Den 14 mars medverkade fOreningen till en pubafton.
Tillstdllningen var omtyc-kt och kommer nog att Aterupprepas.

MinEa uopslao
Det finns mAnga id6er om vad man kan g0ra fOr att f6rgylla
livet i vAra byar. Men eftersom vi inte kan gOra allt pA en gAng
sA blir styrelsen tvungen aft prioritera vissa fOrslag.
Dessa fOrslag har fAtt hOg prioritet:
o Upprustning av badplatsen i Skrimtrdsk.
r Byakamp; en leKulltdvling mellan lag frAn byama.
r VSlkomstskyltar vid infartema till byarna.
e Byablad.
e Midsommarfirande.
r Arrangerafilmvisning.
o Studiecirklar.
o Ett stormOte. f6rutom Arsmdtet.

Aktiviteter isommar
kl 19.00 Start a/ mcfionsdans vid logen i Nyfors
kl 1 2.00 Midsornmarfi rande vid idrcttsplatsen i Bjurfors.
Midsornmarfirande i SkrArntrAsk. Se anslag pd Kwmhdlen

Cde l<vell Md Skr6mtrdsk bdnhus
Cde lordll Md Skrirntrdsk ilhhus
kl 18.30 Sornmarfest virl logen i Nyfors, Anmdlan till
Carina Nystrdm td 587061 senast 30/6.
Cde l$dll vid Skrtontrbk bdnhus
Cafe lodll Md Skrdrntrdsk bfihus
Ortaglrdsnall

kl 1 1.00 Sornmarfest Md bdnhusd Bjurfors.
Byakamp mellan olika byar.
Hantrcrks och skdrdernarknad.
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En enk6t delades ut i februari med frigor angAende
affdren och en del id6er frAn studiecirklarna. Endast 25%
av de utdelade enkdterna ldmnades dock in.

Affirsenkdten
FrAn Kvarnhallen vill man tacka ftir de m6nga
fdrbdttringsfOrslagen som ldmnades in via enkdten.
Enkdten har lett till att man har frdschat upp
fruktavdelningen samt tagit bort herrtidningar. Titl hdsten
tdnker man ta itu med fler av fOrslagen. DA kommer man
ocksA att fA hjalp av en konsult frAn ICA som ska ge rAd
om sortimentet.
Hdr f0ljer nigra av de fOrslag man har utrett eller ska

r Apoteket anser att det dr fOr dyrt med en filial i
Kvarnhallen.



Aterfinnandet
Sondagen den 2415 fOrsvann en dldre kvinna frAn sin
bostad. Efler en hel dags sdkande Aterfanns kvinnan sent
pA kvdllen av Johnny Marklund och Thure Sundin.
Johnny berdftar aft pA morgonen sA bdrjade polisen att
leta med hundar i Orrliden. Man hade funnit spAr i sanden
som kunde harr0ra fr6n kvinnan. Men hundarna kunde inte
fA upp nAgot spAr.

Orrliden
Senare pA kvdllen, efter fruktlOsa spaningar, sA b0rjade
Johnny och Thure att fundera pA de ddr spAren i sanden.
De upps0kte polispiketen och konstaterade att det fanns
omrAden som inte var genomsOkta i Orrliden trakten. De
bestdmde sig fOr att kontrollera en gammal skogsvag. PA
denna vdg upptdckte de sp6r som gick i motsatt riktning.
Och ute pA ett hygge med-manshdg skog, ungefir 100 m
frAn skogsvdgen, sA rAkade de stota pA kvinnan som lAg
pA marken. Trots att hon var nedkyld sA kunde hon prata
med sina rdddare. I hdndema hOll hon eft par tofflor
("slippers') och pA f0tterna hade hon ett par halvhdga
skor. Hon sveptes in i mdnnens jackor och filtar hdmtades
frAn en ndrbeldgen koja.

Nallarna
Ndr man sedan skulle ringa larmcentralen och rapportera

fyndet sA uppstod en del tekniska problem. Batteriet i den
ena mobiltelefonen var slut och str6mmen i den andra
telefonen rackte bara till ett kort samtal. Helikoptrarna fic*
i uppgiff att hitta ffnd-platsen. FOr att pAkalla helikoptems
uppm5rksamhet sA viftade mlnnen med en spade som
hade hdmtats frAn kojan. Efter en stund (som klndes
lAng) sA kunde helikoptem landa i narheten av
ffndplatsen. Och de tve mennen och kvinnan
transporterades till affdren. Ddrifrin fick kvinnan sedan
Aka vidare med ambulans.

Eric vill hdrmed passa pA aft tacka alla som stdllde upp
vid letandet av kvinnan.

Kvrkbdcken
I kyrkbdckstugan har det bott mAnga torpare genom
tiderna. Deras fOrsOrjning bestod i fiske, jakt, snarf6ngst,
och lite odlad jord med kor och getter fOr eget uppehdlle.
Man br0t dven tjdrstubbar fOr tjarbranning. Dirf0r ser man
nu mAnga gamla dalgropar runt i backarna. De gjorde sina
trdtunnor sjdlva, fOr att ta tjdran i. Dessa kdrdes med h?ist
och vagn till SkellefteA. Det hdnde att tunnorna flottades i
finnforsAn till SkellefteA. Det finns dven mAnga historier
om vittra. lnnan man skulle fiska skulle man offra en slant
till Sj0jungfrun, annars kunde man fA m6ta "utb0lingen".
Det var en naken pojke som kom upp ur sjOn, klappade
sig i stjdrten och sen dOk han. DA var det ej lOnt att
fortsltta fisket.

Nu kan du bes0ka Kyrkbdckstugan och fA en kdnsla av
hur det var att leva av naturen. Stugan dr upprustad med
bord och stolar, det gAr dven att elda i Oppnaspisen. Det
gAr att kOra bil nlstan dnda fram till stugan eller sA kan
man gA den lilla biten frAn Brannvattsvagen.

Badstranden
LOrdag den 6 juni var det arbetsdag fOr frivilliga pA
SkrAmtrisk badstrand. MAlet med dagen var att f0rvandla
SkrAmtrdsk badstrand till SkAmtrSsk beach. Det var stor
uppslutning, ca 100 personer arbetade med f0rvandligen.
Tennisplanen fick en upprustning och ideer om en
tennisturnering finns om nAgon eldsjdl tar tag i ded.
SKRAMTRASK OPEN med tio liter jordgubbar som forsta
pris kanske skulle locka bAde spelare och publik.
En beach-volleybollplan byggdes ddr mAnga h6rda
matcher sdkert kommer att spelas i sommar.
Ombyteshyften flyttades upp vid dasset och eft lekomrAde
med gungor byggdes vid parkeringen.
Bryggorna sattes i sj6n och en ny flytbrygga tillverkades.
Stranden breddades till det dubbla fOr att rymma alla
soldyrkande badgdster.
PA aftonen var det dags f<ir invigning av stranden, der en
angenem doft av grillat kOtt blandade sig med en hel del
historier som det inte passar sig att skiva om hdr.
Till h6sten eller vintern dr det planerat att bygga en
vedeldad bastu i rundtimmer, den ska Dlaceras i
anslutning till badplatsen. Vadslagning dr redan i gAng om
vem som vAgar sig pA det fOrsta vinterbadet.
FOr att kunna bygga bastun beh0vs stockar, den som har
mojlighet att skdnka stockar kan hora av sig till
Anders HArd tel. 589114

Edyrek .
Pa mitten aV 3Gtalet sigs det aft en bil ldmnades pa I
SkrAmtrdskets is. Platsen var troligen nedanfOr den fdre detta I
bygdegArden. Efter issmdltningen sA intog bilen sin I
lAngtidsparkering pA sj0botten. I
Det har tydligen gjorts en del fdrsOk att hitta denna bil, men I
ingen har fAtt napp. Senast i raden dr Mikael Karlsson I
(dykintresserad), Bjurfors. I vAras gjorde han misslyckade I
f6rs0k aft lokalisera fordonet med hjalp av ekolod. Han tror att I
man mAste dragga fOr att hitta vraket. 

I

Mikael dr intresserad av tips frAn personer som f,"r' rn"r. I
information om denna bil. I
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Enligit Mikael sA dr det har ett foto av bilen (ur byaboken
'SkrAmtrdsk i ord och bild'). Bilen var den fOrsta i SkrAmtrisk.
Den skulle vara ink6pt 1918 av Anton Brdnnstr0m, Anshelm
Eriksson och Karl Larsson

Vi i Foreningen Framtidsbyar
vill onska dig en riktigt
trevlig sommar.


