
25-taggaren 

Söndag 13/10 2019 ca. kl. 07.00 fälldes älgen med den hittills största kronan i 
Skråmträsk. Birger Johanssons älgkrona som hänger i älgslakteriet är inte 
längre den med flest taggar. Rune Marklund överlät sitt pass till Anders 
Rönnqvist som blev den lyckliga skytten. När man anropade Anders på kom-
radion blev svaret ”- Fin tjur”. Men resten av jaktlaget uppfattade det som 
”pinntjur”. Och pinnar hade den minsann! 25 stycken(!) över 2,5 cm längd. 
Josefin Strömberg tog den här härliga bilden. 

Karl-Erik Boström 
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Öppna förskolan 

På onsdagar ses en grupp föräldrar med sina barn i Bönhuset. Vi umgås, fikar 
och leker med barnen. Finns intresse att delta så kan man kontakta Cecilia 
Burlin på 0730971027 eller via Facebook för inbjudan i en Facebook-grupp. 
Välkomna! 

Cecilia 

Lidbacken 

Liften i Lia är nu i drift och kan användas när det kommer mera snö. 
Anläggningen har också fått en ny och bättre belysning som förhoppningsvis 
kan förlänga dagarna lite. 
Liften är bara igång när någon med behörighet finns på plats och för att få den 
behörigheten måste man få en kortare instruktion/kurs. Om du vill ha behörighet, 
kontakta någon i liftgruppen: Emil Andersson, Stefan Gelin, Jörgen Jonsson 
eller Marcus Carlsson. 

Per-Olov 

30-årsjubileum för Skråmträsk 
sko 

I höst är det 30 år sedan Erik Hellgren och 
Erik Parkman startade skotillverkning i 
Skråmträsk. Lördag 16 november kl. 12-16 
firar vi detta med öppet hus hos Skråmträsk 
sko. Vi bjuder på fika och visar delar av 
tillverkningen. Dagen till ära finns även Erik 
och Cecilia Parkman på plats. Välkommen 
att fira med oss!  

Erik & Asta Hellgren 

 

 

 

Julbuffé i Skråmträsk Kvarn 

Under tre helger i december serveras det julbuffé i Skråmträsk Kvarn. Konceptet 
är samma som förra året med 100% ekologisk mat och musikunderhållning 
mellan julbord och efterrättsbuffé. Bokningarna har börjat trilla in och precis som 
förra året verkar julbuffén locka både närboende och mer långväga gäster. Vill 
du veta mer kan du besöka vår hemsida kvarn.skramtrask.se.  

Asta & Magda 

  

http://kvarn.skramtrask.se/


  



Reduktionsfisket 

Årets reduktionsfiske genomfördes första veckan i september och pågick i tre 
dagar. Fångsten i år blev 2400 kg och bestod av 54% mört och 34% braxen. De 
sista dragen gav liten fångst. Det ser ut att vara god tillgång på abborre i sjön. 
Abborrarna släpptes tillbaka. Nu när fisket är avslutat så har det tagits upp totalt 
ca 7500 kg vitfisk ur Skråmträsket. Reduktionsfisket är en bland flera åtgärder 
som utförts i och runt Skråmträsket för att minska risken för algblomning. 
Hösten har varit relativ torr. Inte mycket vatten har gått genom kalkfilter-
anläggningen. Nu är anläggningen preparerad för vintern och den kommer att 
sättas igång igen till våren. 
Om någon önskar delta i arbetet i vattengruppen är ni välkomna att höra av er 
till undertecknad. 

Elisabeth Berggren 

Höstmarknaden 

Bönhusets höstmarknad gick av stapeln lite senare detta år nämligen den 5 
oktober. Vädret var fint och besökarna var många. Det serverades en hel del av 
lunchgrytan och många fyndade bland loppisprylarna. Kakor, bröd och saft var 
det många som passade på att köpa med sig hem. Vi hade alla en trevlig dag 
och tackar alla som bidrog till marknaden med arbetsinsatser! Vi tackar också 
alla besökare som bidrog villigt och glatt med köpkraft och glada tillrop. Tack för 
i år! 

Anna Holmström 

Älgjakt 

Älgjakten i Bjurfors flöt på bra i år. I september hade man lyckats fälla 
grundutdelningen av djur. Det blev 4 kor, 2 tjurar och 6 kalvar. Tjurarna var en 
19 taggare och en 24 taggare. Inför jakten var man oroligt att det skulle bli svårt 
med kalvjakten. Men det var en farhåga som kom på skam. Istället var 
kalvtillgången riktigt bra. 

Sten 

  



Historiskt 

På byns samfällighet vid Lidbacken, nära den gamla vägen till Skellefteå, fanns 
tidigare två stugor som byn hade upplåtit tomt för. Idag syns bara grunden till 
det ena huset men båda platserna är utmärkta med skyltar.  
I det ena huset bodde omkring år 1900 f.d. indelte soldaten Johannes Nyström 
Qvick med 9 barn och ett barnbarn som fötts av en dotter som bodde hemma. 
Sedan systemet med indelta soldater avskaffades hade byns bönder inte längre 
skyldighet att försörja soldaterna så huset hade antagligen flyttats från Qvick-
rotet vid bönhuset, till Lidbacken. Familjen betecknas som fattig i kyrkböckerna. 
Johannes dog 1928, hans hustru 5 månader senare. Då var samtliga barn redan 
utflugna. En gifte sig internationellt. Den yngsta dottern hade gift sig borgerligt 
med en österrikare som hette Frans Stiegler. Äktenskapet varade dock bara i 5 
år. 
I den andra stugan bodde någon som kallades ”Lapp-Anna”. Hon hette Anna 
Greta Andersdotter och var född 1834 på ett nybygge i Fårberg, Sorsele. Fadern 
betecknas i kyrkböckerna som lapp och åbo. Det bör betyda att dom var bofasta 
nybyggare. När Anna var 39 år fick hon en ”oäkta” dotter och fick flytta hemifrån 
till en pigtjänst i Sorsele. Tjugo år senare, då var Anna 59 år, flyttar hon raka 
spåret till Skråmträsk. En anledning till att det blev just Skråmträsk kan vara att 
Johannes Quicks hustru, Kristina Elisabeth From, också var född inom Sorsele 
socken. 
Den dotter som Anna födde 1873 hette Anna Sofia Lundström. Hon hade arbetat 
som piga på olika ställen, bland annat i Boden, men år 1900 flyttar hon till 
mamman i Skråmträsk. Prästen har gjort en anteckning om att dottern ”saknade 
medborgerligt förtroende” under en viss tidsperiod på ett år. Kanske hade hon 
gjort personlig konkurs? Dottern bodde i Skråmträsk fram till 1914 då hon gifter 
sig med en Erik Vik från Arbrå i Hälsingland. Paret flyttar samma år till Klutmark 
där de betecknas som ”Gårdsägare” i kyrkböckerna. Modern, ”Lapp-Anna”, 
hade dött två år tidigare, alltså 1912. 

Per-Olov 

Bilhistoria 

I Ängarna intill skoterleden mot Djupgroven står denna gamla mossbeklädda bil.  
Finns det någon läsare som vet någonting om den, t.ex. vem som ägde den och 
varför den hamnade här? Kontakta i så fall gärna någon i redaktionen. 

Regina  



Nyinflyttade 

• Krister Lundmark (32) och Marie Ramsell (29) flyttade den 16 september 
in i Valliden 29. Krister hade sin uppväxt i Bjurfors medan Marie har sina 
rötter i Uppsala. Krister längtade tillbaka till sin hembygd och Marie ville 
gärna bo på landet. Till vardags jobbar Krister som mätningstekniker på 
WSP i Skellefteå. Marie har tagit paus från en lärarutbildning och studerar 
nu på Edelvik i Burträsk. När man köpte huset, så fick man även överta förre 
ägarens katt. Några fler djur är inte inplanerade ännu. 
 
 

• Nathalie Frimodig, 20 köpte den 1 oktober i år Bergliden 44. Hon bodde 
tidigare på Bockholmsvägen i Skellefteå, men kände aldrig att hon riktigt 
trivdes där. Hemlängtan till Bergliden fanns hela tiden där. Nathalie håller 
på med renovering av fastigheten med stor hjälp av sina föräldrar Jörgen 
och Karina. Innan jul hoppas hon att det ska vara helt inflyttningsklart. Till 
vardags jobbar hon inom Stöd och Service på ett korttidsboende för 
ungdomar i Skellefteå. 

Sten 

 

Namninsamling 

Att få tillbaka sexorna från Burträsk till Skråmträskskolan engagerar många, och 
ämnet har tagits upp på föräldramöten utan positivt gensvar. Under hösten tog 
därför Malin och Jörgen Jonsson, Djupliden, initiativ till en namninsamling i 
frågan, och en lista för underskrifter har funnits på Handlar’n. I slutet av oktober 
hade drygt 100 personer skrivit på. Man tänker fortsätta med namninsamlingen 
genom att bl.a. knacka dörr, och listorna ska sedan lämnas till Barn- och 
grundskolenämnden före årsskiftet. 
Många föräldrar tycker att barnen behöver ett år till i en mindre skola, och det är 
viktigt att öka elevantalet för att säkra att Skråmträskskolan får vara kvar. 

Ann-Gerd 

  



Rinken 

Efter att ha varit utan is i två vintrar på ishockeybanan i Bjurfors, så har man nu 
tänkt se till att det blir is denna vintersäsong. Arbetet har redan påbörjats med 
att fixa till utrustningen, så att det ska bli lite enklare med spolningen. I skrivande 
stund så har man också satt igång själva spolningen. När ni läser detta kan det 
hända att det redan finns is på banan. 

Sten 

Dikesrensning 

Som de flesta torde ha märkt, har Trafikverket genomfört dikesrensning efter 
Västra Skråmträskvägen i höst. Anledningen är att vattnet lättare ska ledas bort 
från vägbanan. Det är ett led i en upprustning av denna väg, och Trafikverket 
uppger att man hoppas kunna göra ny beläggning under 2021. Vi som färdas 
efter vägen hoppas det också! 

Ann-Gerd 

 

Motionsspåret 

Motionsspåret i Bjurfors har fått en ansiktslyftning. Det har byggts en helt ny bro 
och så har det röjts en del efter spåret. Nu inväntar vi bara lite mer snö så att 
man kan göra snabba fina spår ännu en säsong. 

Sten 

  



EFS 

sön 17 nov 11.00 Gudstjänst. Lars Jonsson, sång Sarons med komp, 
kollekt till bönhuset. 

ons 20 nov 13.00 Onsdagsträff. Arne Andersson berättar om sin resa med 
transsibiriska järnvägen. 

sön 24 nov 11.00 Mässa. Lars och Birgit Lundström. 

sön 2 dec 11.00 Loppis i gamla lanthandeln, kl. 11–16. 

lör 7 dec 18.00 Julfest. Karin Carlsson och barngrupper. 

ons 25 dec 8.00 Julotta. Tage Andersson, sång o musik. Vi bjuder på 
alkoholfri glögg och pepparkakor. 

sön 5 jan 11.00 Gudstjänst. Lars-Martin Lund, sång. 

sön 12 jan 11.00  Gudstjänst. Talare från kyrkan. 

sön 9 feb 11.00  Bönhusföreningens årsmöte. Talare från kyrkan. 

sön 16 feb 11.00 EFS årsmöte. Karin Carlsson. 

sön 8 mars  Skotergudstjänst i Lia. Karin Carlsson. 
Inger L 

SPF 

tis 12 nov 13.00  Café-tårtkalaset  

fre 13 dec 12.00  Julfesten. Sista anmälan den 6 dec till Gunilla. 
           Erik Holmgren 

Kyrkbäcken  

Fiskepremiären i Kyrkbäcken är lördagen den 21 december klockan 10.00. 
Välkomna! 

Cecilia 

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: 100 kr/person eller 250 kr/familj. 
Byabladets redaktion: Håkan Nordmark, Regina Lindgren, Per-Olov 
Andersson, Cecilia Burlin, Ann-Gerd Antonsson och Sten Sjöberg. 
Utgivningstillfällen: februari, april, juni, september och november. 


