
Metartävlingen 
Metartävlingen i Skråmträsk den 12 e augusti lockade över 80 personer. Vissa 
fiskade från båt, andra från land eller så umgicks man bara på badstranden. 
Efter att det blåst mycket hela helgen så blev det en fin kväll med otroligt bra 
fiske, fika och prisutdelning. 
Vinnarna av barnklassen var på första plats Wilmar Tjärnström, andra plats 
Ofelia Blomberg och tredje plats Agnes Gyllengahm. Vinnaren av vuxenklassen 
var Fredrik Tjärnström som sammanlagt fick ihop otroliga 5341 gram fisk. På en 
andra plats kom Alf Tjärnström och på tredje plats kom Anton Åström. 
Metargruppen tackar alla för en mycket trevlig kväll och hoppas på återseende 
nästa år! 

Cecilia  
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Vattenprojektet 
Någon gång mot slutet av september är det planerat att man ska tråla efter vitfisk 
(mört och braxen) i sjön. Det går till så att två båtar drar en trål mellan sig, sedan 
håvas fisken upp ur trålen och vitfisken sorteras ut. Annan fisk släpps tillbaka. 
Man kommer att fiska under 3–5 dagar i år och tror att det ska gå att fiska upp 
bortåt 15 ton vitfisk om man genomför fiske under två år. Innan det här sker så 
ska ett nytt provfiske genomföras. Därefter kan man bättre bedöma hur mycket 
vitfisk som bör tas upp. Provfisket görs med nät. Det är ännu oklart vad som ska 
hända med fisken, men förhoppningsvis så kan Tuvan ta hand om fisken och 
tillverka gas av den. Alternativet är att gräva ner den eller plöja ner den på en 
åker (långt från byn). Syftet med fisket är förstås att minska fosforn och därmed 
algblomningen i sjön. 
I kalkfiltret som finns på östra sidan av sjön ska filtermaterialet bytas ut i höst. 
Det gamla materialet är redan borttaget så vi väntar bara på leverans av nytt 
material. Den här sommaren har knappt något vatten passerat filtret, men i 
våras, och förra sommaren, kunde man se att filtret hade avsedd effekt. 

Per-Olov 

 
 

Årets älgjakt 
6 tjurar, 3 kor/kvigor och 2 kalvar sköts 
under den första delen av älgjakten. I år 
deltar 51 jägare i Skråmträsk jaktlag och 
förslaget från älgskötselområdet är att vi 
ska skjuta 28 älgar. Andra delen av 
jakten börjar fredag den 12 oktober och 
pågår hela den helgen om vi inte skjutit 
fullt innan dess. Om det gått dåligt under 
helgen så kommer de som har möjlighet 
även att jaga i någon del av byn onsdag 
den 17 oktober. 

Per-Olov 

 
 

Skörden 
Fredrik Lindh säger att årets skörd av korn och havre har gett normal mängd. 
Inte någon ovanligt stor skörd alltså men det fina vädret har förenklat skörden 
betydligt, särskilt om man jämför med förra året. 
När det gäller grässkörden så säger Robin Tjärnström att det inte blev någon 
stor skörd men heller inte så katastrofalt som längre söderut. Han räknar med 
att klara de djur han har med eget foder.  
Joel Salo och Louise Lindberg är i stort sett nöjda med årets jordgubbsskörd. 
Det blev en tidig skörd men trots torkan så har det blivit normalt med jordgubbar 
och kundtillströmningen har varit god. 

Per-Olov 



IFK Bjurfors 
• Arbetsdag 

Lördag 6 oktober mellan 10.00-13.00 går höstens arbetsdag av stapeln. 
Som vanligt bjuds alla deltagare på hamburgare efteråt. 

• Renoveringar 
Under hösten ska det fixas till en del i lokalen, fönstren ska renoveras och 
det ska målas. På övervåningen ska några ungdomar fixa till "rosa 
rummet", sätta upp några dansspeglar mm. 

Anki 

 
 

Innebandy 
Onsdag 3/10 19.00 drar innebandyn igång för byns herrar. Gubbar i alla åldrar 
är välkomna till gympan. Kostnad för en säsong är endast 200 kr som betalas 
in till IFK Bjurfors som står för lokalhyran. Plusgiro 48 29 37-0. Märk med namn 
och innebandy. Varmt välkomna 

Erik Olofsson 

 
 

Insamling av metallskrot 
Efter några års uppehåll kommer Skråmträsk bönhusförening att anordna en 
insamling av metallskrot under hösten. Detaljerad information om insamlingen 
delas ut som flygblad i alla postlådor, så håll utkik! 

Sonja 

 
 

 
Förrådsmålning  
Byaföreningen målade i sommar den gamla telefonstationen på Inger och Östen 
Lundströms tomt. Den används numer som förråd av byaföreningen. 

Håkan 



Liftskötarkurs 
För att få vara liftskötare i Liabackens lift måste man gå en kurs. Eftersom det 
blir nya rutiner för drift av repliften i vinter måste även de som tidigare gått kursen 
gå den en gång till. Repliftsgruppen kommer att hålla utbildningar vid två 
tillfällen: kl. 10:00 den 25 november samt 9 december. 

Håkan 

 
 

 
Byafest 
Det blir en fest för byaföreningens medlemmar i 
Saloonen den 20 oktober kl. 18:30 – 01:00. För 350 
kr får du äta en Tex-mex-buffé och delta på aktiviteter 
under kvällen. Dryck köper du i baren. Du kan snart 
anmäla dig till festen antingen via Facebook, 
hemsidan eller ringa 070-676 79 09. 

Håkan 

 

 
Historiskt 
Skråmträsk är ju en by med många gårdar och 
relativt lite skog till varje gård. Att det blivit så beror på att en stor del av byn har 
varit möjlig att odla upp. De 4 gårdar som fanns under 15 och 1600-talet 
förfogade över nästan 5 000 ha vilket innebar mer än 1 000 ha per gård. Under 
1700-talet började man dela på gårdarna, och odla upp mer mark. Tack vare 
tillgång på odlingsbar mark så kunde den här gårdsdelningen fortsätta långt in 
på 1900-talet och ibland slutade man inte förrän man var nere på gårdar som 
hade 7–8 hektar jordbruksmark och 20–25 ha skog. Idag är det drygt 80 
hemman som är delägare i byns samfälligheter, vilket innebär att de är delade 
från byns ursprungliga gårdar, men det finns också några gårdar som inte äger 
del i samfälligheten. Som exempel på det här kan man ta Skråmträsk 3 (låg 
ungefär där Fredrik och Helen nu bor i östra byn) som delades första gången 
1754 och då uppstod Skråmträsk 5 och Skråmträsk 6. Redan nästa generation, 
år 1786, delades Skråmträsk 6 i två delar, 6a och 6b. Efter två generationer på 
6a så såldes halva hemmanet till en Holmgren från Myckle medan sonen i huset 
år 1848 flyttade över på västra sidan byn och började odla och bygga upp en ny 
gård. På västra sidan hade det funnits en fäbod sedan åtminstone 1600-tal men 
det fanns inga fasta bosättningar där förrän ungefär år 1800. Den del av 
Skråmträsk 6 som kom att ligga på västra sidan av byn delades sedan upp i 4 
delar år 1918 och gårdarna blev då så små att de hade problem att föda en 
familj. 

Per-Olov 

 
  



Nyinflyttade 
• Dominique Brising flyttade i somras till Skråmträsk 55 (tegelhuset nära 

kvarnen). Dominique som är 27 år, kommer från tyska Neustadt nära 
Dresden. Hon jobbar sedan två år tillbaka som geolog i Boliden, och talar 
bra svenska. Klättring är ett fritidsintresse, och hon vill börja rida igen, 
något som hon ägnat sig åt i Tyskland. Det är så vackert i Skråmträsk, 
tycker hon, och hon trivs redan utmärkt här. 

Ann-Gerd 

• Mikael Blomqvist (28) och Caroline Eriksson (42) flyttade för 1,5 år sedan 
in på Valliden 42. Familjen består också av sonen Oliver som föddes i juni i 
år. Mikael kommer från Skellefteå och jobbar som mekaniker på Martinsson 
och Caroline är från Rundvik och är arbetssökande, men är just nu 
mammaledig. De var på jakt efter ett hus, inte alltför långt från stan och till 
bra pris och det fann de i Valliden där de trivs riktigt bra. Byabladet önskar 
er välkommen till bygden! 

Anki 

• Mina och Marcus Wikström flyttade under sommaren in i det hus som 
Clary och Erik Rönnqvist bott i. Deras son heter Jack, är 11⁄2 år, och ska nu 
börja på förskolan i Skråmträsk. Mina är uppvuxen i Lövlund och arbetar 
som arbetsterapeut i Skellefteå. Marcus är uppvuxen på Morö Backe men 
har också bott i Ljusvattnet. Han arbetar i kommunens kundtjänst för 
socialkontoret. Att det blev Skråmträsk är mycket en slump. De ville båda 
bo utanför stan och när så tillfället dök upp i Skråmträsk, och de upptäckte 
att det fanns såväl skola som förskola och affär, så tvekade de aldrig. För 
Marcus del så var också möjligheterna till jakt ett klart plus och han kommer 
att delta i årets älgjakt. 

Per-Olov 

 

Bakkursen  
Det var tre deltagare som var med 
på byaföreningens bakkurs den 12 
augusti. Det bakades mjukkaka 
(hällakaka) i bagarstugan vid 
Noret. Ledare var Hans och Vera 
Johansson som även hållit kurser i 
Rismyrliden. Upplägget var att 
man bakade två stöpor. Den andra 
stöpan för att repetera det man lärt 
sig under arbetet med den första 
stöpan. Efter fem och en halv 
timme i bagarstugan var både 
deltagare och ledare nöjda med kursen. Om det finns fler som är intresserade 
av bakkurser kan det finnas möjlighet att anordna ytterligare kurser. 

Håkan 

 



Berättare Valter 
Vid två tillfällen i sommar har Valter Larsson, 
tidigare Skråmträsk, berättat om äldre tider i 
byn, främst från Inbyn, där han är född och 
har bott en stor del av sitt liv. Första tillfället 
var vid pensionärsbostäderna, den s.k. 
sågplatsen, då Valter berättade om 
sågepoken. Vid nästa tillfälle, vid kvarnen, 
fick vi höra om gårdar och människor från 
Ängarna och upp till "Nicke på heden". 
Åhörarna fick veta att det bl.a. funnits bageri, 
mekanisk verkstad, cykelverkstad och 
rävfarm i detta område. Valter är en minnesgod berättare, som varvade fakta 
med personliga minnesbilder, främst från tiden före 1950. 

Ann-Gerd 

 

 
Brand i Skråmträsk 
Fredag den 29/8 upptäcktes att det glödbrann i torven på Degermyran, inte långt 
från gamla vägen som går från skolan mot västra byn. Antagligen har det pyrt 
och brunnit flera veckor tills det uppstått ett hål på ca. 5x5 meter. Burträsk 
brandkår ryckte ut på fredagskvällen, fällde en del träd och sprutade på vatten 
och skum. I söndags pyrde det fortfarande lite på ett ställe men branden måste 
nog anses som släckt och under kontroll. Tack och lov så var torvtäcket tunt där 
glödbranden uppstått. Där torven är djupare kan det vara mycket svårt att släcka 
och det finns exempel på torvbränder som hållit sig vid liv över vintern. 

Per-Olov 

 
 

Samfälligheten 
Som väl många minns så beslutades vid majstämman att vi ska sälja bort en del 
små samfälligheter samt ta bort en del gamla vägar och fägator som knappt 
någon vet var de finns. Processen är påbörjad men Lantmäteriet har lång kö så 
det kommer knappast att hända något innan april-maj 2019. 

Per-Olov 

 

 
Hemvändardag 
I juli 2014 var den senaste hemvändardagen i Skråmträsk. Det brukar vara fem 
år mellan hemvändardagarna. Därför vill byabladet påminna intresserade av 
hemvändardagen att börja smida planer för sommaren 2019. 

Håkan 

  



Skråmträsk Kvarn 
Till att börja med vill vi tacka alla som besökt oss under sommaren. Nu börjar 
en ny spännande period när vi drar igång vår året-runt-verksamhet. 
Fr o m september tar vi emot gruppbokningar i Skråmträsk Kvarn. Vi erbjuder 
också företag och organisationer att boka hel- och halvdagskonferenser hos 
oss. Sista helgen i september blir det två teaterföreställningar med Ellenor 
Lindgrens ”Glupahungern”. 
Under hösten har vi även planerat in två lördagar då kaféet har öppet ”som 
vanligt”. Det blir lördagarna 6 oktober och 10 november kl. 10-17. Sortimentet 
kommer att vara lite annorlunda än under sommaren så kika gärna in på vår 
hemsida när det närmar sig om du vill veta mer. 
Under december dukar vi upp en härlig julbuffé med mat och andra godsaker. 
Platserna till julbuffén är begränsade och måste bokas i förväg. Datum och 
priser är inte fastställda ännu. Platserna släpps för bokning i slutet av 
september. Du kan redan nu skicka en intresseanmälan på 
kvarn@skramtrask.se (eller ringa 0910–589210) så kontaktar vi dig innan 
platserna släpps. Intresseanmälan är inte bindande. 

Asta & Erik 

 
Motionslådorna 
Sara och Alf-Martin, som har varit ansvariga för motionslådorna under den 
gångna säsongen, har följande att rapportera: Lådorna har varit uppsatta på 
samma ställen som förra året. Glädjande nog fortsätter folk att motionera och 
skriva upp sig på listorna. Varje månad har fyra vinnare dragits; tre vuxna och 
ett barn. Namnen publiceras på Skråmträskbygdens Facebooksida och 
vinsterna har hämtats ut på Handlarn. Till våren kommer motionslådorna 
tillbaka. 

Sonja 

  
Lite statistik för den intresserade 

Lådans plats Antal motionstillfällen 

Gröna Lund 627 

Skolvägen 667 

Kvarnen 366 

Bjurfors 174 

mailto:kvarn@skramtrask.se


EFS program 
sö 9 sep kl. 11,00 Gudstjänst. Magnus Lindh och gäster från Luleå. 

on 19 sep kl. 13,00 Trivselstund vi tar med fika pratar o handarbetar  

lö 22 sep kl. 11,00 Höstmarknad på bönhus gården. Lunch serveras, 
hantverk- och skördemarknad, loppis, lotteri, knattebio. 
Kl. 13,00 dragning på lotteri. Kl. 13,30 konsert med 
familjen Katarina och Markus Nyström. Gåvor till 
marknaden mottages tacksamt. 

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

sö 14 okt kl. 11,00 Saltgudstjänst Karin Karlsson utdelning av barnens 
bibel till fyraåringar 

on 17 okt kl. 13,00 Onsdagsträff. Medarbetare från stadsmissionen 
berättar. Servering. 

lö 20 okt kl. 18,00 Café. Åke Hägglund kåserar. 

sö 28 okt kl. 11,00 Gudstjänst. Pär- David Carlsson 

lö 3 nov kl. 11,00 Gudstjänst. Johan Holmgren 

on 7 nov kl. 13,00 Onsdagsträff. Karin Karlsson. Servering. 

sö 25 nov kl. 11,00 Gudstjänst Joel Wadström 
Inger L 

 
SPF Seniorerna informerar 
- Surströmmingsfest 12 sept. kl 12.00 i Bönhuset. Musikunderhållning, 

lotteri. 
- Tisdag 2 okt kl. 11.45 börjar sittgympa, därefter tisdagsträff med ett mer 

varierat innehåll. Håll utkik efter anslag och på hemsidan. 
- Torsdag 4 okt kl. 18.00 börjar boccia i gympasalen. Ta med eget fika. Kom 

och testa! 
Håll koll på vår hemsida via www.spfseniorerna.se, på SPF:s fredags-
annonsering i Norran och på anslagstavlan vid Handlarn. VÄLKOMNA! 

Styrelsen 

 
 
 

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. 


