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Rapport från SPF 
Pensionärsföreningens aktiviteter för vårterminen är nu i full gång, och 
på tisdagar träffs man som tidigare för jympa och eftersamling med fika 
och trevlig samvaro. 
Vissa gånger är det ett särskilt program, 
och i mitten av januari bjöd styrelsen in 
medlemmarna till ”afternoon tea”, te och 
kaffe med goda tillbehör. Därefter visade 
Erik Holmgren fina naturbilder som han 
tagit i sin närmiljö i Skråmträsk. Han är en 
duktig fotograf med stort kunnande om djur 
och natur. Tack styrelsen för ett trevligt 
initiativ! 

Ann-Gerd 

 

Byagruppsmöte 
Den 6 februari samlades byaföreningens grupper som ansvarar för olika 
verksamheter i bygden. Syftet var att sammanställa vad som blev gjort 
under 2018 och vad som planeras för 2019. Det var ett givande möte 
som gav byaföreningens styrelse underlag till en verksamhetsplan som 
ska fastslås på årsmötet. 

• Badstrandsgruppen har problem med tömning av soptunnan och 
planerar att ta bort soptunnan i år. Gungställningen behöver 
repareras, mer sand önskas på volleybollplanen och det krävs ett nytt 
bord med stolar. Man vill tydliggöra att djur inte ska befinna sig i 
vattnet vid badstranden. En lista ska tas fram för att se till att 
lekredskapens säkerhet blir kontrollerad vid säsongsstart. 

• Repliftsgruppen har hållit en uppdaterad liftskötarutbildning i 
november och december. Det finns planer på att byta ut belysningen 
som ofta går sönder. Besiktning av liften kommer att ske i år. 

• Byabladsgruppen kommer att trycka fem blad detta år liksom förra 
året. Gruppen tar gärna emot tips till förnyelse och efterfrågar fler 
redaktörer. Information om bokning och regler för bagarstugan ska 
läggas in på webbplatsen. 

• Bagarstugegruppen föredrar bokning av bagarstugan via almanacka 
på affären istället för bokning på webbsida som beslutades på 
årsmötet i fjol. Det framkom förslag på att sätta upp informations-
skyltar på bagarstugan och eventuellt slipning av bakborden. 

• Vattengruppen har skött om kalkfiltret och klippt gräs runt brunnarna. 
Detta kommer de att göra även i år. Utfiskningen av vitfisk i somras 
fortsätter den kommande sommaren. Det mesta av gruppens 
aktiviteter finansieras av kommunen. 

Håkan 



Barngympa för olika åldrar 
Det kommer att starta upp två olika barngympagrupper via IFK Bjurfors i 
Skråmträsk gympasal: 

• Den äldre barngruppen för barn födda 2007–2012 är under ledning 
av Maria Salgut på onsdagar med start 13 februari. De kommer att 
variera aktiviteterna mellan fotboll, basket, bordtennis, lekar osv. Är 
man intresserad av att ställa upp som ledare kan man höra av sig till 
Maria. 

• Den yngre barngruppen är under ledning av Sofia Lindgren. Där 
kommer fokus ligga på aktivitet, lekar och ha roligt. Föräldrar till 
barnen får gärna vara med vid sidan om ifall barnen inte orkar delta 
under hela tiden. Dag och tid kommer att annonseras på 
Facebooksidan Skråmträskbygden.  

Barn som vill vara med i dessa grupper får gärna lämna önskemål på 
aktiviteter till ledarna. Det viktiga är att barnen får röra på sig och ha roligt. 
Kravet för att vara med och delta i dessa grupper är att man är medlem i 
IFK Bjurfors. 
Välkomna! 

Cecilia, Anki 

 

Elljusspåret i Bjurfors 
Glöm inte bort det fina elljusspåret i Bjurfors, spåret är ca 
2,5 km långt och har belysning. Dra bara i snöret vid 
starten så går belysningen igång. 

Anki 

 

Burträskbygdens skoterklubb 
I höstas byggdes en ny skoterbro över Finnforsån i Bjurfors nedanför Per 
och Maria Hellgren. Detta för att man ej ska behöva köra landsvägsbron 
mot Brönstjärn. Skoterklubben har två sladdar i byn som står hos Jon 
Nilsson. Dem får man gärna låna och dra upp lederna med om man vill. 
Stöd gärna skoterklubben för fortsatt underhåll och utveckling av våra 
skoterleder. 
Medlemsavgifter: 

• 19 år och äldre: 200 kr 

• 18 år och yngre: 100 kr 

• Stödjande: 50 kr 
Konton: 

• Swish 123 592 44 77: ange födelsedata, mejladress och adress. 

• Bg 224–3087: ange för- och efternamn, mobilnummer, födelsedata, 
mejladress och adress. 

Cecilia 
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Nyfödda i Skråmträskbygden 
Skråmträskbygden berikades med ett 
antal barn under 2018. Här kommer 
en kort presentation av de barn 
byabladet har fått kännedom om. 

• Jackson Ayuk och Nding Tahin 
Mokake, Bjurfors, fick i januari en 
pojke som heter Jiovanni. 

• Elin och Erik Grönlund, Brönstjärn, fick i maj en flicka som heter Holly. 

• Caroline Erixon och Mikael Blomkvist, Valliden, fick juni en pojke som 
heter Oliver. 

• Jessica Nilsson och Henrik Renman, Skråmträsk, fick i juli en flicka 
som heter Molly. 

• Daniel Forsberg och Emelie Pettersson, Skråmträsk, fick i juli en 
pojke som heter Holger. 

• Anna Larsson Westin och Jörgen Larsson, Skråmträsk, fick i 
november en flicka som heter Freja. 

• Jonas och Johanna Pante, Skråmträsk, fick i november en flicka som 
heter Filippa. 

Vi från Byabladet säger stort grattis till föräldrarna och önskar 
småttingarna välkomna till världen. 

Cecilia 

 

Öppen förskola i Skråmträsk bönhus 
Från och med den 13/2 träffas vi i Skråmträsk bönhus på onsdagar 
klockan 10.00. Vi umgås, leker med barnen och äter medhavd lunch och 
kaffe. På Facebook finns en messenger-grupp kring detta, kontakta 
Cecilia Burlin för inbjudan till gruppen.  
Varmt välkomna barn med föräldrar! 

Cecilia 

 

Liftskötarkurs 
Backen i Lia har nyttjats ovanligt tidigt och flitigt i år tack vare ideella 
insatser från flera håll för att hålla pisten och liften i gott skick. Före jul 
hölls en liftskötarkurs som gav 20 intresserade befogenhet att köra liften. 
I år är dessutom anläggningen moderniserad genom att låset till liften 
styrs av en app i mobilen och de som har gått kursen får tillgång till denna 
app. Lösningen med app kan vi tacka Alf-Martin Fagertun för. Han 
administrerar också behörigheterna. 
Flera har visat intresse för att få behörighet att köra liften och därför 
kommer det att hållas ytterligare en kurs kl. 10 den 23 februari. Kursen 
hålls på plats vid liften och tar en knapp timme. 

Per-Olov 



Vårens aktiviteter inom SPF 
• Café tisdag 15 mars kl. 13.00. Vi fikar semlor och kaffe. 

• Vårlunch 25 april i Järvtjärns byastuga. Det är vår grannförening SPF 
Ljusvattnet/Åbyn som står för arrangemanget. 

• Under hela terminen har vi gympa på tisdagar kl. 11.45. Torsdagar kl. 
18 spelas det boule i gympasalen. 

Ellinor F-L 

 
Medlemskap 
• IFK Bjurfors 

Nu är det dags att förnya medlemskapet för 2019. Ditt stöd till 
föreningslivet genom medlemskap har stor betydelse och medlems-
avgiften ger möjligheter att bedriva verksamhet för barn, ungdomar 
och vuxna. Till exempel seriespel i fotboll, fotbollsskola, tillgång till 
lokaler, andra aktiviteter som midsommarfirande, hockeykvällar mm.  
Medlemsavgiften är: 

o 100 kr/år för vuxna/ungdom (födda 2003 och senare). 
o 50 kr/år för barn upp till 15 år (födda 2004 och senare). 
o Familjepaketet: 250 kr/år (Skriv in namn och antal 

familjemedlemmar).  
Betalningen sker till pg 48 29 37–0. 

• Skråmträskbygdens Byaförening 
Nu är det dags att förnya ditt medlemskap  i byaföreningen! Bya-
föreningens olika grupper sköter många av de saker som gör det så 
roligt att bo i bygden. Till exempel Liabacken, badstranden, motions-
lådorna, bagarstugan och byabladet. Medlemsavgifterna är viktiga 
för att vi ska ha råd att fortsätta göra allt detta. Ju fler vi är som betalar 
desto mer har vi möjlighet att göra!  
Medlemsavgiften är 50 kr/person eller 200 kr/familj och betalas in på: 

o Plusgiro 137 65 61-5 
o Swish 123 149 24 79 

Tack för ditt stöd! 
Anki, Håkan 

 

Fönsterrenovering 
Under januari har Holmlunds måleri renoverat 
alla fönster på gamla delen på IFK och glasen är 
utbytta till isolerglas vilket förhoppningsvis ska 
spara en del energi. Till våren ska även fasaden 
målas så det blir ett riktigt ansiktslyft för huset. 

Anki 

  



Tack Sonja! 
Sonja Lund har nu slutat på redaktionen för byabladet och vi vill tacka 
henne så mycket för den här tiden! 

Cecilia 

 

Markförsäljning 
Samfällighetens försäljning av mark ligger vilande i väntan på att 
Lantmäteriet ska avverka den kö som är före oss. Vi har haft kontakt med 
dem och har hopp om att projektet ska komma igång under våren. 

Per-Olov 

 

Historiskt 
I byakistan finns ett dokument från 1835 där byamännen upplåter ett 
torpställe till en familj, att brukas under deras livstid. Därefter ska torpet 
tillfalla byamännen. Det här var väl dels ett sätt att hjälpa en familj att 
nödtorftigt klara livsuppehället men på lite sikt gav det ju också 
byamännen lite odlingar i byns utkanter. Det som är lite märkligt är att 
bönderna i Skråmträsk upplät mark i det som idag ligger utanför byns 
område. Vid laga skiftet 1876 nämns det inte i handlingarna för 
Skråmträsk men i Gummarks handlingar är det omnämnt. 
Skrivelse från byamännen 1835: 

Till torparen Erik Daniel Sundberg upplåta vi undertecknade 
Skråmträsk byamän det odlings och tillgångsland som är å östra sidan 
Finnforsälven ifrån Klutmarks byamäns skatteområde, till den 
vinterväg som ligger ifrån Skråmträsk kyrkoväg till Gummarks by. Att 
i sin och sin hustrus lifstid begagna, med förbehåll att, den däraf 
fallande grödan eller jorden ej får på någon annan transporteras. Då 
efter bägges död tillfaller byamännen 
utan lösen. Af skogen får han ej annat 
begagna än till några hus och vedbrand. 
Hvilken upplåtelse samt gjorde förbehåll 
med namnunderskrift i vittnens när- och 
övervaro. Styrkes Skellefteå den 9 juli 
1835. 

Undertecknat med 21 namn som bekräftats 
med bomärken. 
Vad som hände med torpet när makarna Sundberg avlidit framgår inte av 
någon handling men på dagens kartor tillhör området varken Skråmträsk, 
Klutmark eller Gummark. Det har en egen beteckning och heter 
Sundbergsgärdet. Där finns idag två gårdar och även danslogen i 
Djupgroven står på mark som har beteckningen Sundbergsgärdet. 

Per-Olov 

 



Årsmöten 
• Skråmträskbygdens SPF inbjuder till årsmöte den 20 februari kl. 12 

i bönhuset. Från distriktet medverkar Marianne Ögren. Vi bjuder på 
smörgåstårta, kaffe/te och kaka. 

• Skråmträskbygdens Byaförening har årsmöte söndag den 24 
februari kl. 19.00 i Skråmträsk bönhus. Skicka förslag på e-post 
skramtraskbygden@gmail.com eller kontakta någon i styrelsen. 

• Skråmträsk Jaktvårdsklubb håller sitt årsmöte i bönhuset kl. 19 
den 25 mars. 

• Skråmträsk Fastighetsbolag AB håller sitt årsmöte i bönhuset 
söndag den 28 april kl. 18. 

• Samfällighetsföreningens årsmöte hålls samma dag, 28 april kl. 19 
i bönhuset. 

Per-Olov, Håkan 

 

Grattis Skråmheden AB 
Vid Alvargalan i Skellefteå den 18 februari blev Asta och Erik Hellgrens 
företag utsett till årets handelsföretag. Byabladet vill sälla sig till 
gratulanterna och samtidigt tacka för allt som de tillför Skråmträsk-
bygden. Priset var väl förtjänt! 
Motiveringen till priset på Alvargalan: 

Med fokus på ekologiskt och lokalproducerat skapar Asta och Erik 
attraktiva mötesplatser i takt med tiden. Lanthandel med online-
shopping, handgjorda skor av yppersta kvalitet och ett unikt kafé med 
White guide-status. Med hållbarhet som ledord sätter de Skråmträsk på 
kartan och visar samtidigt att den levande landsbygden inte alls 
behöver vara en utopi. 

Per-Olov 

 

KRAV-certifiering på högsta nivån 
I slutet av december blev Skråmträsk Kvarn 
certifierat på den 3:e och högsta nivån inom 
KRAV:s restaurang-certifiering och är därmed det 
första kaféet/restaurangen på denna nivå i norra 
Norrland. Det innebär att minst 90% av inköpen är 
ekologiska och godkända enligt KRAV:s regler. 
Skråmträsk Kvarn har varit KRAV-certifierat sedan 
2014, första året på nivå 1 och därefter fyra år på 
nivå 2 innan man nu slutligen nått upp till nivå 3. 
Endast 27 restauranger, kaféer och storkök i 
Sverige är i nuläget certifierade på den högsta nivån. 

Asta 

 

mailto:skramtraskbygden@gmail.com


EFS 
fre 15 feb 18.00 Salt (barn och ungdomsgrupp) årsmöte. 

sön 17 feb 11.00 EFS årsmöte: Karin Carlsson, alla bjuds på 
smörgåstårta, servering. 

sön 3 mar 11.00 Gudstjänst: Birgitta Kågström, servering. 

sön 10 mar 11.00 Skotergudstjänst i Lia: Lars Lundström, medtag fika. 

lör 6 apr 17.00 Gudstjänst i Bodan: EFS distriktsföreståndare 
Anders Lind, byarna i kretsen inbjudna.  

sön 14 apr 11.00 Mässa: talare från kyrkan. 

fre 19 apr 11.00 Långfredagsgudstjänst: Vi läser Jesu lidandes-
historia. 

tis 30 apr 18.15 Valborgs: Spårbana från Stures Garage. 19.00 i 
bönhuset Karin Carlsson med flera. Arr: EFS och 
Sensus, servering. 

sön 5 maj 11.00 Gudstjänst: Karin Carlsson, servering. 

tor 30 maj 08.00 Gökotta: Karin Carlsson, medtag fika. 

sön 9 jun 11.00 Gudstjänst:  Lars o Birgit Lundström, medtag fika. 

Jag vill tacka alla som lämnat grejer eller tittat in på gamla Lanthandeln. 
Vi har skickat 42 555 kr till Aira sjukhus. Det är både från caféer och 
onsdagsträffar, men 35 500 kr är från loppis och det är rekord för ett år. 
Hjärtligt tack! 

Inger o Östen 

 

Teater i Skråmträsk Kvarn 
Under våren har vi bokat in två olika teateruppsättningar. Först ut är 
”KvinnORKAn” av och med Matilda Kjellmor. En berättelse om 
kvinnogöra och superkrafter. Den spelas i Skråmträsk Kvarn söndag 31 
mars kl 14. I samband med denna föreställning serverar vi en kakbuffé 
med sju sorters kakor som ingår i biljettpriset (190 kr). 
18-19 maj spelar Gunnar Eklund ”När prinsen kom till byn”, en 
berättarföreställning som har sitt ursprung i en av Torgny Lindgrens 
berättelser. Denna teater beskrivs som en färgglad berättelse om livet 
och kärleken till konsten. 
Mer info finns på vår hemsida: kvarn.skramtrask.se 

Asta 

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 och Ann-Gerd Antonsson. 
Utgivningsmånader: februari, april, juni, september och november. 

http://kvarn.skramtrask.se/

