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Barngympa 
Barngympa för åldrarna 2–5 år har nu också startat upp i Skråmträsk gympasal 
via IFK Bjurfors. Detta är tisdagskvällar mellan 18.00-19.00 under april månad. 
Tillsammans bestämmer deltagarna kvällens aktivitet. Välkomna! 

Cecilia 

Skrotinsamling 
Bönhusföreningens insamling av metallskrot i fjol finns fortfarande kvar mittemot 
Gerd och Lennart Lind. Det såldes inte eftersom metallpriserna var för låga. 
Därför kan man fortfarande lämna metallskrot på samma ställe fram till i höst. 
Förhoppningsvis är det bättre metallpriser då.  

Håkan 

Motionslådorna 
Även i år kommer byaföreningen att sätta upp motionslådor i Bjurfors, Gröna 
Lund, Västra Skråmträsk och vid Kvarn. Varje månad utlottas ett pris till barn 
och vuxna. Vinnarna presenteras på Handlarn och i Facebook-gruppen 
Skråmträskbygden. 

Håkan 

Nationaldagsutflykt 
På nationaldagen den 6 juni, som är en lördag i år, arrangerar byaföreningen en 
promenad längs den s.k. Kaffestigen. Under promenaden kan vi titta på ett par 
historiska minnesmärken och försöka reda ut varför det heter kaffestigen. Vi 
kommer att gå ca 2,5 km, pausa en stund, och sedan gå tillbaka samma väg. 
För de som vill gå kortare så är det förstås möjligt att vända tidigare. Samling 
på västra skråmträskvägen kl. 10 vid Berggren/Gyllengahm. Glöm inte att ta 
med fika! 

Per-Olov 

Fastighetsbolaget 
Eftersom fastighetsbolaget är ett aktiebolag så ställs krav att årsmötet ska hållas 
senast 30 juni. Årsmötet för fastighetsbolaget hålls därför utomhus vid bönhuset, 
söndag den 7 juni kl. 11. (Vid regn flyttas mötet under tak). 

Per-Olov 

Byaloppis 
Sommarens byaloppis blir lördagen den 25/7. Mer info kommer att komma 
senare men det kan vara bra att boka in datumet redan nu. 

Cecilia 

  



Byaföreningens årsmöte 
Byaföreningen hade årsmöte den 23 februari. Förra året kom det in mer 
medlemsavgifter än vanligt. Det berodde troligen på att mer och bra 
informationen nådde fram till medlemmarna. I år ska möjligheten att köpa en 
begagnad åk-gräsklippare undersökas eftersom den på badstranden har sett 
sina bästa dagar. Det beslöts att byaföreningen kan anordna en bakkurs om 
medlemmar går samman och begär att få en kurs. Man tyckte även att 
byaföreningen skulle sälja fika och hamburgare om det blir en byaloppis i 
sommar. Ett förslag om att markägare ska kunna skänka jaktarrendet från 
Jaktklubben till byaföreningen diskuterades. Till hemvändardagen i fjol köptes 
ett partytält som nu kommer att kunna hyras av medlemmar. Det valdes in två 
nya ledamöter till styrelsen, Malin Linder och Johan Olofsson. 

Håkan 

Jaktklubbens årsmöte 
Den 9 mars höll jaktvårdsklubben sitt årsmöte i bönhuset och kunde summera 
ännu en lyckad älgjakt. Slutresultatet blev 14 vuxna djur och 12 kalvar. Anders 
Rönnkvist fick fälla en älgtjur med rekordstor krona, 25 taggar och 329 poäng. 
Karl-Erik Boström har gjort ett föredömligt arbete med att samla ihop jakthistorier 
från gamla och unga jägare här i byn. Resultatet finns på en ”datasticka” (USB) 
som finns att hyra hos Inger på loppisen. 
Många markägare har liten areal och arrendet från jaktklubben blir därefter. För 
de markägare som kan tänka sig att skänka arrendet till byaföreningen så är 
jaktklubben villig att betala ut det till byaföreningen istället för till markägaren. 
Om du är markägare och vill hjälpa byaföreningen lite extra, kontakta under-
tecknad! 

Per-Olov 

Glädjande besked om årskurs 6 
Årskurs 6 kommer att bli kvar på Skråmträskskolan från och med höstterminen 
2020. Personalen arbetar med att hitta de bästa lösningarna för undervisningen. 
Det blir en blandad klass för åk 3–6. Undervisningen i slöjd och hemkunskap 
kommer att ske i Burträsk. Eleverna åker då buss dit. I åk 6 väljer eleverna också 
ett ytterligare språk. Undervisningen i dessa språk kommer att ske på distans. 
Eleverna kommer att kunna välja mellan tyska och spanska. 
Det är många föräldrar och bybor som genom åren har engagerat sig i denna 
fråga. Redaktionen vill passa på att rikta ett stort tack till er alla för detta. Det är 
betydelsefullt för skolan att åk 6 blir kvar. 

Elisabeth B 

 



Vasaloppsåkare 
Årets Vasalopp hade några deltagare från området. Bl.a. familjen Hellgren 
bestående av Per, Maria, Albin samt mågen Fredrik Kling. Det hela startade med 
att Albin hade bestämt sig för att genomföra en svensk klassiker (Vasaloppet, 
Lidingöloppet, Vansbrosimmet och Vätternrundan) och då hakade de övriga på, 
åtminstone Vasaloppet. Samtliga åkte de nio milen och tog sig i mål, vilket bara 
det är en prestation. Dessutom var det inga bra spår i årets upplaga. Känslan 
när man hade gått i mål: Ja! Jag (vi) gjorde det, är Marias kommentar. På frågan 
om det kommer att bli fler Vasalopp, så blir svaret: Inte som det känns just nu i 
alla fall. Man konstaterar dock att det var en upplevelse att åka detta klassiska 
lopp, men med äckligt mycket folk. Men man måste vara beredd på att det blir 
en väldigt lång dag, säger Maria och Per samstämmigt. Vi var vakna i 22 timmar 
tävlingsdygnet. Trots att det var trångt i spåret, så var stämningen god mellan 
åkarna. Om någon ramlade så fick man hjälp att ta sig upp. Självklart förekom 
det också ett och annat stavbrott för en del av åkarna. 
Hellgrens hade lagt upp det hela som en semester, vilket innebar att man var 
borta en hel vecka och därigenom också fick lite avkoppling. 
- Tror det var bättre att göra så än att bara åka ner, genomföra loppet och åka 
hem igen, säger Maria. 
Utöver dessa fyra, så åkte även Mikael Karlsson, Bjurfors, loppet. Vi bugar och 
bockar för en fantastisk prestation av samtliga! 

Sten 

Tävling i isvakspoesi 
För de allra flesta ter det sig en aning kufiskt att krypa ner i en isvak för nöjes 
skull. Att dessutom framföra en dikt stående nere i vaken, iförd en kreativ 
huvudbonad. Ja, du hör ju hur det låter. Galet. Men också riktigt roligt! Den 14 
februari hölls en tävling i isvakspoesi under invigningen av den internationellt 
uppmärksammade vintersimtävlingen i Skellefteå. Jag var där och deltog för 
andra gången. Faktum är att årets dikt kom till i ren eufori efter förra årets 
deltagande! Temat för dikten skulle knyta an till mörkret, kylan och passionen 
för vinterbad och min dikt var en hyllning till dem som deltog i simtävlingen, till 
dem som flyttar fram gränserna för vad som är möjligt. Tävlingen resulterade i 
en förstaplats för mig och det var verkligen roligt, men lika roligt var ju faktiskt 
gemenskapen och fnissandet före och under tävlingen. För det är ju som sagt, 
ganska galet. 
Fördelarna man får av att vinterbada är däremot inte galna, så jag vill gärna 
uppmuntra dig att prova! Det finns många hälsoeffekter som t.ex. sänkt 
blodtryck och bättre välbefinnande. Så du behöver inte vänta till efter 
midsommar innan du tar första doppen i sjön. Vi har ju till och med bastu på 
badstranden i Skråmträsk! 

Anna Nilsson 



Hobbylokaler för uthyrning framöver 
Har du förslag på hobbyverksamhet, till exempel olika hantverk, men saknar 
lokaler? Jonny Olofsson, Västra Skråmträsk 35, har på sin gård lokaler som han 
kan rusta upp och hyra ut, om det finns intresse för olika aktiviteter. Om du har 
idéer så kan du kontakta Jonny, tel.073-047 93 18. 

Ann-Gerd 

Skråmträsk Saloon 
Skråmträsk Saloon har som alla andra tjänsteföretag ett ansträngt läge. Jag 
kommer att gå på sparlåga under 2020 med väldigt lite verksamhet. En glad 
nyhet är dock att jag kommer att lansera ett nytt varumärke, Skråmträsk-
modellen. En hyllning till vår by där jag åker ut som konsult till företag och 
erbjuder dem att ta fram sociala spelregler på arbetsplatsen. Ett arbetsmiljö-
arbete helt enkelt. Det kommer förhoppningsvis att stå en del om detta i tidningar 
och på andra ställen. Hör gärna av er om ni har frågor! 

Micke 

Badstranden 
På grund av Corona covid-19 har vi valt att ställa in badstrandsdagen detta år. 
Istället tänkte vi att vecka 22 får vara en vecka då man kan komma och fixa på 
badstranden inför sommaren. Vi bestämmer inget datum och ingen tid utan var 
och en dyker upp när man har möjlighet. Det som ska göras är det som vi brukar 
göra på badstrandsdagen. Klippa gräs och kratta, sätta upp gungor, rensa ogräs 
på volleybollplanen, städa bastun, ta fram trädgårdsmöbler, sätta upp röken 
med mera. Gräsklippare finns att låna i gräsklippar-förrådet. Frågor om 
gräsklippare ring Lars Göran Stenlund 070–6480196. Medtag egen kratta och 
skottkärra. Vi hoppas på god uppslutning denna vecka och tackar på förhand 
alla som ställer upp! I slutet av maj kommer vi att sätta upp en klipplista på 
Handlarn. Skriv gärna upp er där. 

Badstrandsgruppen 

Samfällighetsföreningen 
Samfällighetsföreningen har ju traditionsenligt sitt årsmöte runt 1 maj. Eftersom 
vi inte har några brådskande ärenden, och med tanke på smittspridning, så har 
styrelsen beslutat att skjuta på årsmötet till ett läge när riskerna bedöms vara 
mindre. 
Vi var lovade ett möte med lantmäteriet innan 1 maj för att slutföra den 
förrättning som ju är i stort sett klar. Det enda som fattas är ett markägarmöte. 
Nu meddelar man att även detta möte skjuts på framtiden. 

Per-Olov 
  



Historiskt 
Gabriel Larsson var en av de första bönderna på västra sidan av sjön. Han 
delade hemstället på östra sidan med sin bror Anders år 1812 och började 
antagligen samma år att bygga upp en ny gård där Isabell och Fredrik nu bor, 
på västra sidan. 
Gabriel avled år 1843 och då upprättades en mycket noggrann bouppteckning 
som finns att läsa i original på Riksarkivets hemsida. Gabriel hade tre döttrar 
och en son. En av döttrarna var gift med en bonde i Skråmträsk, de andra var 
ogifta. 
Sonen Anders hade året innan Gabriel dog köpt fastigheten för 800 riksdaler 
(Rd) vilket antecknades som en skuld till dödsboet. Boet innehöll en del 
småsaker i silver, koppar och tenn. Det värdefullaste var en brännvinspanna i 
koppar med tratt och pipor (14 Rd). De böcker som fanns var förstås av det 
religiösa slaget, bibel, psalmböcker och Luthers evangelium. Bland det 
värdefullaste i boet kan nämnas: 
• En 20-årig häst 60 Rd 
• 4 kor á 20–24 Rd vardera. 
• 11 fårskinnsfällar som 

värderades mellan 3–12 Rd 
• Järnskodd kärra 16 Rd 

• 34 alnar (20 meter) otofvat 
vadmal 25 Rd 

• 2 tunnor och 3 skäl råg, 11 pund 
per tunna, 114 Rd 

• 11 famnar kluven tjärved 60 Rd 
• Kyrkstadskammare 25 Rd 

Man kan se att det som kunde omsättas i pengar (vadmal, råg och tjärved) 
värderades högt medan det alla kunde tillverka själv var billigt, som t.ex 260 
tegel värderat till 3 Rd. Bouppteckningen omfattar bortåt 300 föremål och upptog 
det mesta. Som exempel, ett söndrigt täcke upptogs till 12 shilling (48 
shilling=1Rd) och ett par gamla kardor till 4 shilling. Totalt med alla tillgångar och 
fordringar var dödsboet värt 1964 Rd 
När allt var värderat så vidtog fördelningen mellan arvingarna. Den gifta dottern 
hade redan fått en del i hemgift och därför fick de övriga barnen först ta undan 
motsvarande. Var och en fick 100 Rd i värde samt var sin ko och en omgång 
sängkläder. Modern fick ta undan en ”morgongåfva” som bestod av föremål 
värda 50 Rd. Resten av föremålen delades in i 3 lotter och änkan tilldelades en 
av dessa lotter, bl. a. 1/3 av hästen, en ko, 5 får, harv, buteljer m.m. De övriga 
föremålen delades sedan in i 5 lotter med samma värde och dessa lottades 
sedan mellan barnen. Av någon anledning så fick sonen Anders 2 av lotterna 
medan döttrarna fick var sin lott. 
Sonen Anders fick sedan lova att ta hand om sin mor och ett detaljerat s.k. 
förgångskontrakt upprättades. Det innehöll såväl mat som husrum, kläder, ved 
och skjuts till kyrkan. Han fick också överta ansvaret för sin farmor, Brita 
Mosesdotter, som fortfarande levde, 92 år gammal. 

Per-Olov 



 

Intervju med Asta på Handlar’n 
Har ni fått många nya hemsändningar sen ”Coronatiden” började? 

Ja, det har ökat ganska mycket. Vi har fått nya kunder både här i närområdet 
och inne i Skellefteå. Vi har också några kunder som vi packar åt och lämnar ut 
varorna utanför affären när de kommer för att hämta. 
Har utkörningsområdet blivit geografiskt större? 

Nej, inte p g a det här. Vi kör vårt ordinarie område som är ganska stort redan 
sedan förut. Det innefattar förutom Skråmträskbygden även byarna mot 
Burträskhållet, Gummark med omnejd, Klutmark, Medle och Myckle. Sedan 
förra sommaren kör vi även till många kunder i stan. 
Märker ni av några varor som blivit särskilt efterfrågade? 

Precis som i andra butiker har det varit stor efterfrågan på toapapper, torrmjölk 
och jäst. Även försäljningen av receptfria läkemedel har ökat mycket. 
Är det svårt med leveranser till er från något håll? 

Det har varit lite mer brist än vanligt hos Axfood som är vår huvudleverantör, 
men det är inget jätteproblem. 
Handlar äldre personer oftast tidigt på dagen? 

Det är ingen större skillnad mot förut. Vi har däremot sett att de äldre handlar 
mer sällan men mer varje gång istället. Som rekommendationen ser ut nu så 
bör personer över 70 år överhuvudtaget inte besöka affärer. I och med att vi fått 
fler kunder i butiken nu så bör man ta den rekommendationen på allvar. Kanske 
finns det någon anhörig eller granne som kan hjälpa till med handlingen istället. 
Eller så kan man ta del av vårt erbjudande om packning och/eller hemleverans 
av varor. 
Till sist vill vi uppmana våra kunder att hålla avstånd mellan varandra. Vi förstår 
att det kan kännas konstigt på en liten ort där de flesta känner varandra, men 
tänk på att det är för allas bästa som vi följer dessa rekommendationer. Här på 
Handlarn har vi utökat våra städ- och hygienrutiner för att minska risken för 
smittspridning, men vi vill ändå be er att tvätta händerna både före och efter 
besök i affären. Detta är en enkel åtgärd som kan göra stor skillnad både för dig 
själv och andra. 
Har ni några planer för aktiviteter/öppethållande på kvarnen före midsommar? 

Vi hade tänkt ha öppet vissa helger under våren, men det har vi ställt in p g a 
Corona-viruset. Förhoppningen är att vi kan öppna sommarkaféet till 
midsommar som planerat. Om det skulle behövas så kommer vi att anpassa 
verksamheten och t ex erbjuda picknick-korgar, take away och liknande. De 
evenemang som vi hade planerat för sommaren har preliminärt ställts in tills vi 
ser hur situationen utvecklar sig. 

Ann-Gerd 

 



 

EFS  
tor 30 apr 19.00 Valborgsfirande, hela tiden utomhus. Spårbana från 

Stures garage, brasa, eldar för korvgrillning, vårsånger, 
vårtal av Zakarias Pante. Var och en tar med sig vad 
man vill förtära. Inget program inne i bönhuset (inte 
lotteri eller fiskdamm) men man kan gå in och värma sig. 

sön 10 maj 11.00 Gudstjänst. Lars o Birgit Lundström 

tor 21 maj 08.00 Gökotta vid Gröna Lund. Medtag fika 

sön 7 jun 11.00 Gudstjänst i Kyrkbäcken. Pär-David Carlsson, medtag 
fika 

På grund av coronavirus har gudstjänster och onsdagsträff i april inställts. Vi 
kollar vad som rekommenderas angående corona om fler gudstjänster måste 
ställas in, men vi hoppas och ber att pandemin snart är över. 

Inger L 

 

Pensionärsföreningen 
Med tanke på corona-pandemin så har SPF ställt in alla aktiviteter för sina 
medlemmar. När situationen bedöms tillåta, så kommer detta att meddelas och 
aktiviteterna återupptas. 
Ägarna till Skråmträsk museum (Gunnels) har uttryckt önskemål om hjälp med 
att visa och sköta museet. SPF har ambitionen att bilda en liten grupp som kan 
ordna visningar vid lämpliga tillfällen och även underhålla och utveckla museet 
om det skulle behövas. Ägarskapet till museet ska dock inte förändras. Är du 
intresserad av att delta i gruppen så är du välkommen att höra av dig till Per-
Olov på 070-67 35 235. 

Styrelsen i SPF: Ellinor Forssell Lindberg, Erik Holmgren,  
Ann Gerd Antonsson, Birgitta Lundström, Per-Olov Andersson 

 

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. 


