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Skördemarknad 
Den 4 september hade Skråmträsk EFS marknad på bönhusgården. På grund 
av den rådande pandemin så höll vi till ute. Restriktionerna hade lättat så det 
fick komma ganska många besökare, vilket vi är glada för. Även vädret var 
ganska bra. Matnyttiga saker som bakverk, sylt, honung m.m. sålde bra. 
Loppisprylar fanns det gott om och ett lotteri med direktdragning. Det fanns även 
varmkorv och fika att köpa. Behållningen blev drygt 10 000 kr som skickas till 
Aira sjukhus och gatubarn. Vi tackar alla som på ett eller annat sätt bidrog till 
det fina resultatet. 

Inger L 

 

 

 

Årets älgjakt 
Trots miserabelt väder under oktoberjakten så lyckades jaktlaget skjuta de älgar 
man hade som mål. Totalt under september och oktober sköts 31 älgar; 9 tjurar, 
9 kor/kvigor och 13 kalvar. Några av kalvarna sköts inte under den organiserade 
jakten utan av hundägare som jagat i mindre grupp. Ytterligare 2–3 kalvar kan 
komma att skjutas på det sättet innan jakten avslutas helt. 

Per-Olov 

 

 

Samfällighetens årsmöte 
Som det mesta annat så har samfällighetens aktiviteter gått på sparlåga under 
pandemin och därför var inte många beslutsfrågor uppe på årsmötet som hölls 
i bönhuset den 10/10. Beslut togs dock om bidrag till Bönhusföreningen (12 000 
kr), Byaföreningen (2 500 kr) och Kyrkbäcken (2 500 kr). 

Per-Olov 



Nyinflyttade 
 

• På Skråmträsk 210 (f.d. Hedströms) har Isolde Stenlund (19) och William 
Stenman (20) flyttat in. De har bott i lägenhet inne i Skellefteå men ville ut 
på landsbygden och hittade huset i Skråmträsk som de tycker ligger på 
lagom avstånd från stan. Isolde arbetar inom hemtjänsten, bl.a. i 
Ljusvattnet, och William är anställd av Protek som arbetar med provborrning 
för gruvindustrin. 

Per-Olov 

 
 
 
 
 
 

 

• Den första oktober flyttade Lars-Åke (50) och Carina (49) Newman in på 
Skråmträsk 215. Lars-Åke är född och uppvuxen i Skråmträsk men hette då 
Lundström i efternamn. Carinas efternamn kommer från hennes morfars 
bröder som emigrerade till Amerika och antog det mer passande 
efternamnet Newman, som sedan även började användas av släktingarna i 
Sverige. Paret har tidigare bott i Hässleholm, norra Skåne, där Carina växt 
upp. När hon fick jobb på Bruks förskola i Ursviken så bestämde de sig för 
att uppfylla Lars-Åkes önskan om att flytta tillbaka till sin hembygd. Det blev 
en snabb flytt. Redan efter en månad efter beskedet om jobb så hade de 
flyttat in. Efter att tidigare ha jobbat med catering så ska hon nu vara 
barnskötare. Han har jobbat som fälttekniker för hushållningssällskapet men 
står just nu till arbetsmarknadens förfogande. Carina har två vuxna söner 
(23 och 25 år) som bor kvar i Skåne. Hon tycker om att laga mat, baka och 
scrapbooka. Hon ska delta i ett sy-lan i Hjoggböle där man samlas över en 
helg för att sy och bli serverad måltider. Paret tycker det känns som bra driv 
i byn med många engagerade i olika aktiviteter och ser fram emot 
julskyltningen.  

Håkan 

 



Fler nyinflyttade 
 
 

 

• Martin Laursen har flyttat in i Bjurfors 46. Martin är född 1974 och kommer 
närmast från Jörn, men har rötterna i Göteborg, vilket inte är svårt att höra 
när han börjar prata. Eller tjöta som man säger i Göteborg. Som efternamnet 
antyder så har han även dansk anknytning. Än så länge så bor Martin 
ensam i fastigheten, men förhoppningen är att hans särbo, Sara Keinonen 
född 1982, så småningom också ska flytta in. Martin jobbade på Volvo i 
Göteborg, men gjorde ett felaktigt lyft, vilket ledde till att ett muskelfäste i 
ryggen släppte. Han har därför svårt att gå några längre sträckor. Numera 
jobbar han åt Samhall i Skellefteå där han har hand om fastighetsskötsel, 
reparationer av maskiner m.m. Han hade sökt efter ett hus närmare 
Skellefteå och när detta dök upp, så passade både huset och priset. Martins 
fritidsintressen består av fotboll, dart och trädgårdsskötsel. Ishockey gillar 
han däremot inte alls! När det gäller fotboll, så är IFK Göteborg och 
Liverpool hans favoritlag. Det sistnämnda borgar ju för att han verkligen 
begriper sig på fotboll. 

Sten 

 
 
 

• I östra byn, på Skråmträsk 344 (f.d. Fredrik och Anna Holmström) har 
familjen Petersen flyttat in. Det är Jennie (41) som har eget företag och 
arbetar på distans mot LKAB, André som är platschef på ett bygge i 
Skellefteå och sonen Emil (17) som går på transportprogrammet i 
Skellefteå. Både Jennie och André är uppväxta längre söderut men familjen 
har bott i Kirunatrakten de senaste 10 åren. Anledningen till att man 
lämnade Kiruna var främst bostadssituationen. Man hittade helt enkelt inget 
vettigt boende där. Alla bitar föll på plats när de sökte i Skellefteå, hus i 
Skråmträsk, rätt gymnasieprogram för Emil och inga problem att hitta 
arbete. André har redan löst småviltkort eftersom jakt är ett stort intresse, 
Emil är intresserad av allt som drivs med motor och Jennie ser fram emot 
att få nyttja byns bagarstuga. 

Per-Olov 

  



PJW Skogsvård 
Ett av byns enmansföretag är PJW Skogsvård som drivs av Per Johan Wahlberg 
som bor på Västra Skråmträsk 139 med sin fru Malin. Han utför uppdrag åt 
privata skogsägare, villaägare och större företag som Boliden och Skellefteå 
Kraft. Då handlar det ofta om röjning i ungskog, mindre avverkningar med 
motorsåg eller trädfällning vid bebyggelse. Mycket är ensamarbete men lika ofta 
görs jobben i samarbete med någon annan företagare i samma bransch. En ny 
gren i verksamheten är timring, såväl nybyggnationer som renovering av gamla 
timmerbyggnader. Förutom utbildning inom skogsvård så är Per Johan kunnig 
inom flera hantverksyrken. Att han är suverän styckare vet alla älgjägare i byn 
men han har också arbetat med slakt, stenhuggeri, massage och han är väl den 
enda nu levande i byn som bränt av en egen, stor tjärdal. 

Per-Olov 

Historiskt 
Enligt kyrkböckerna så bodde det 521 personer i Skråmträsk år 1910. Man kan 
lätt tro att det var bara bönder i byn på den tiden men prästens noggranna 
tituleringar visar att det fanns lite olika yrkesgrupper. Bland yrkestitlarna 
dominerade förstås hemmansägarna (79 st) men det fanns också arbetare (19), 
pigor (11) och drängar (8). Andra yrkestitlar var handlande (2), barnmorska (1), 
garvare (1), lärarinna (1), folkskollärare (1), snickare (1) och fjärdingsman (1). 
Ett yrke som nu är utdött var järnvägspolis (1). När en direkt yrkestitel saknades 
på en man så angavs jordägare (2), torpare (2) eller inhyses (3). Sistnämnda 
innebar ofta att man var arbetsoförmögen och utan tillgångar men fick bo hos 
någon i byn. En annan sådan grupp var förgångsmän-kvinnor (5) som hade haft 
jordbruk men sålt det och oftast förbehållit sig att köparen skulle stå för livets 
nödtorft så länge man levde. Fyra personer var också militärer av någon dignitet, 
en distinktionskorpral (=furir), en korpral, en fältjägare och en f.d. volontär. 
Få kvinnor hade en yrkestitel utan betecknades med ”hu” för hustru. Det fanns 
82 kvinnor med den beteckningen i byn. Den absolut största gruppen var förstås 
barnen som betecknades med ”son” eller ”dotter”. Så länge föräldrarna stod som 
hemmansägare så var det så. Hemmavarande barn kunde därför vara allt ifrån 
nyfödda till kanske 50 år. Sammanlagt fanns det 298 hemmavarande barn i byn.  
Ibland har prästen noterat ”h.oä.d.” vilket nog ska läsas som ”hennes oäkta 
dotter” eller ”b.s.” som nog betyder ”bådas son”. Något barn var också betecknat 
som ”barnhusbarn”. 

Per-Olov 



Norrmaskiner 
Nu när coronan börjar släppa lite på sitt grepp över det mesta så återgår 
Norrmaskiner till att ha lördagsöppet under december månad. 

Per-Olov 

Kyrkbäcken 
Fiskepremiären i Kyrkbäcken är lördag 18/12 klockan 10.00. I höst har det 
inplanterats 235 kg röding i sjön. Välkomna! 

Cecilia 

 

Tisdagsklubben 
Nu startar Tisdagsklubben upp igen för barn som är 4 år och uppåt! På tisdag 
den 9:e november kl. 17.30-18.30 träffas vi i bönhuset. Där ska vi bland annat 
leka, pyssla, höra bibelberättelser, sjunga mm. Följande träffar blir: mån 15/11, 
tis 23/11, tis 30/11, tis 7/12 och julfest lör 11/12. Kontakta Linda Lind på telefon 
073-8009065 för anmälan eller frågor.  

MVH Linda Lind och Anna Nilsson 

Bagarstugan 
Låset i bagarstugan är nu uppdaterat till ett hänglås med kod. Koden kommer i 
ett svarsmail när man bokar tid på www.skramtraskbygden.se. På hemsidan 
finns även mer info om bagarstugan.  

Cecilia 

Repliften 
Den som önskar att gå liftskötarutbildningen kan kontakta någon i replifts-
gruppen. De som ingår i gruppen är Emil Andersson, Jörgen Jonsson, Johan 
Magnusson och Marcus Karlsson. 

Cecilia 

  

http://www.skramtraskbygden.se/


SPF 
I slutet av september hölls SPF:s årsmöte, sent på året som för andra föreningar 
detta pandemiår. P-O Andersson ledde årsmötesförhandlingarna. Styrelsen 
omvaldes, liksom personerna på övriga poster. Styrelsemedlemmar är f.n. 
Ellinor Forssell Lindberg, Erik Holmgren, Birgitta Lundström, Per-Olov 
Andersson och Ann-Gerd Antonsson. Kaffe och smörgåstårta serverades och 
Erik Holmgren visade naturbilder. 
Aktiviteter: 

• Boule och lättjympa samt litteraturläsning har kommit igång för hösten. 

• Tisdag den 16 nov. kl.13.00 kommer Ulf Lundström till vår föreningsträff och 
berättar bl.a. om vad våra ortnamn betyder. Då bjuds medlemmarna på fika. 

• På Luciadagen måndag den 13 dec. kl.12.00 blir det julgröt. 
Välkomna till aktiviteterna! 

Styrelsen gm Ann-Gerd 

Skråmträsk EFS 
lör 6/11 11.00 Gudstjänst. Johan Holmgren, sång Johan och Hanna. 

Servering. 

lör 13/11 18.00 Musikcafé. Konsert Aron Westblad, andakt Elias Lindh. 

sön 21/11 11.00 Gudstjänst. Mats Lindberg, sång Carina Newman. 
Servering. 

lör 11/12 18.00 Julfest. Karin Carlsson. Barngrupper. Servering 

lör 25/12 08.00 Julotta. Karin Carlsson. Vi bjuder på alkoholfri glögg och 
pepparkakor. 

tor 6/1 11.00 Trettondagsgudstjänst. Magnus Lindh. Servering. 

Boka in den 13 februari för EFS årsmöte.  
Inger L 

 

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, Per-Olov Andersson, Cecilia 
Burlin och Sten Sjöberg. 
Utgivningstillfällen: februari, april, juni, september och november. 


