Pimpeltävlingen
Lördag den 9 april genomfördes den traditionella pimpeltävlingen i Kyrkbäcken
med ett 60-tal deltagare, vuxna och barn. Fiskelyckan var begränsad. Vann
gjorde Daniel Ledin med en fin röding, tvåa Josefin Strömberg, också med
ädelfisk, trea med en abborre blev Inger Marklund. Trots att fiskarna inte var
speciellt huggvilliga så blev det en fin dag för deltagarna med växlande sol,
trevligt umgänge, varmkorv och ett rikligt prisbord som alla deltagare fick ta del
av. Byabladet vill rikta ett stort tack till arrangörerna som trots snöstormen dagen
innan lyckades genomföra ett mycket trevligt arrangemang.
Per-Olov
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Nyinflyttad
På Bjurfors 111 har Thomas Brohlin, (nej inte fotbollsspelaren) flyttat in. Thomas har rötterna i samhället Kolsva utanför Köping i Västmanland. Han började jaga älg i Bjurfors/Vallidens jaktlag omkring 1989/90. Det var tack vare
hans frus farmor, som hade rötterna i Valliden, som han började jag älg där.
Han tyckte att han blev väl mottagen av jaktlaget och trivdes förträffligt i dessa
trakter. Redan 2013 köpte han fastigheten i Bjurfors, men i början använde
han det endast som sommarställe. Men första april i år så blev han åretruntboende i byn.
Thomas gillar bl.a. att läsa böcker och tidningar, gärna äldre publikationer och
att vara i skogen och plocka bär och förstås älgjakten. Trots namnet, så är han
inte intresserad av fotboll (Apropå namnet, så påpekar han gärna: Jag var
först!). Trav är den sport som han gillar. Han har en dotter boende i Örebro och
två grabbar, båda boende i Stockholm.
Sten

Mjukisdjur
I Valliden tillverkas det en hel del mjukisdjur. Det är Marie Ramsell som tillverkar dessa. Hon färgar gamla lakan
med batikfärg och sedan syr hon ihop
olika figurer och fyller dem med gosedjursstoppning. Marie kan göra djuren
personliga. T.ex. är det personer som
köper dem som presenter till t.ex. dop
och bröllop. Då kan hon även brodera in text på dem. Kundtillströmningen
kommer i huvudsak via sociala medier som Instagram och Facebook. Ifjol till
jul, så skänkte hon ett antal djur till kvinnojouren i Skellefteå. Kommande jul är
tanken att Stadsmissionen ska få ett antal djur. Marie har märkt ett ökat intresse, framför allt bland yngre, för handarbete som t.ex. stickning och virkning. Hon kan tänka sig att låta intresserade att få testa på att färga tyg,
spinna garn m.m. inom textilområdet. Man kan få testa detta utan kostnad.
Marie skulle önska att det fanns någon form av register över vilka som har diverse verksamheter inom Skråmträskbygden. - När man är ny i bygden har
man ju ingen aning om vilka som har verksamheter, säger Marie och tillägger
att det inte bara behöver vara affärsverksamheter. Kanske något att tänka på
för alla som har verksamheter?
Sten

Motionslådorna
Motionslådorna kommer att placeras ut som tidigare år vid Skråmträsk kvarn,
Gröna Lund, Skolvägen västra och i Bjurfors. Lådorna finns utplacerade mellan
maj-augusti. Det lottas ut 2 fina priser per månad i barn- och vuxenklass.
Cecilia

Skrotinsamling
Skråmträsk bönhusförening samlar in metallskrot i år. Skrotet lämnas på en
uppsamlingsplats mittemot Gerd och Lennart Linds bostad.
Håkan

Årsmöten
•
•

Fastighetsbolaget
Årsmötet hålls i bönhuset kl. 18 den 2 maj. Välkomna!
Samfällighetsföreningen
Delägare i samfälligheten är välkomna till bönhuset kl. 19 måndagen den 2
maj. En fråga som kommer att behandlas är bygget av älgslakteri på byns
mark vid ”Evakåken”. Byggandet och finansieringen kommer jaktklubben att
stå för, men samfällighetsföreningen kommer att upplåta mark och även stå
som formell ägare av byggnaden.
Per-Olov

Nationaldagsutflykt
Byaföreningen planerar en utflykt på nationaldagen den 6 juni. Vi samlas kl. 10
vid skolan för att sedan cykla 6 km till kyrkbäcksstugan. Där kommer Karl-Erik
Boström att berätta om Kyrkbäckens historia och guida oss till platsen där
Kronbacka-Erik bodde, 1,5 km vandring. De som inte orkar cykla kan ansluta till
utflykten vid kyrkbäcksstugan.
Håkan

SPF
Den 30 mars hölls årsmöte i Skråmträskbygdens
SPF. Efter förhandlingarna sjöng dagens gäst,
Marcus Nyström, flera fina sånger, bl.a. ”Sång till
friheten”, vars text känns särskilt angelägen i våra
dagar. Styrelsen planerar utomhusaktiviteter på
medlemsträffarna i vår. Den 24 maj blir det
grillning vid badstranden, och senare hälften av
juni gör vi en dagsutflykt. Mer information om detta
kommer framöver. För närvarande består
styrelsen av Ellinor Forsell-Lindberg, Per-Olov
Andersson, Erik Holmgren och Ann-Gerd
Antonsson, samt Berith Lundberg som är ny
styrelsemedlem efter Birgitta Lundström som
avsagt sig omval. Du som vill bli medlem i vår
SPF-förening är hjärtligt välkommen till trevlig gemenskap!
Styrelsen genom Ann-Gerd

Kyrkbäckens intresseförening
Årsmöte hölls den 28/3. Till ordförande återvaldes Robin Tjärnström, övriga i
styrelsen är Lennart Larsson, Daniel Ledin, Martin Vågell och Tore Furberg. Man
beslutade också om nya fiskekortspriser. För familjer med anknytning till byn så
behölls priset på årskort till 250 kr men priset på dagskort sattes till 120 kr och
vid premiärer kostar dagskortet nu 170 kr. Premiärerna går av stapeln den 18/6
och den 17/12.
Per-Olov

Jaktklubben
Jaktklubben höll ett välbesökt årsmöte den 20/3. Hela styrelsen återvaldes, med
Joacim Ledin fortsatt som ordförande. Man konstaterade att årets jakt fungerat
bra, med 32 fällda älgar, 15 rådjur och för första gången i historisk tid fälldes en
kronhjort. Det gällde då en årskalv eftersom vi ännu inte har något
kronhjortskötselområde, vilket krävs om vi ska fälla vuxna djur. En väsentlig del
av mötet ägnades åt att diskutera bygget av älgslakteri. Styrelsen presenterade
förslag till finansiering, ritningar, tidplan m.m. Årsmötet godkände styrelsens
förslag och det innebär att bygget kan påbörjas till våren om även
samfällighetsföreningen godkänner planerna vid sitt årsmöte i maj.
Per-Olov

Skråmträsks största älg genom tiderna – en 24-taggare!!
(2019 Sköts en älg med fler taggar (25) av Anders
Rönnqvist)
Vilmar Brännström berättar. Året var 1983, 9
september. Det var under åren med ”älgexplosionen”
som det heter. Vi skulle skjuta nästan 40 älgar det året.
Vi hade jagat som vanligt 5–6 september men
bestämde att vi även skulle ut 9:e eftersom vi ”bara”
hade skjutit 15 älgar. Under hösten hade vi sett en jätteälg i Brännvattnet men
den visade sig inte under de två första jaktdagarna. Nu var vi lika ivriga att
försöka igen. Oskar Söderberg passade från morgonsidan i en lada då bjässen
kom inom skotthåll. Nu bar det sig inte bättre än att älgen gick vidare efter
skottet. För att försöka skära av flyktvägen så gjorde vi en snabb omgruppering
ut till gränsen mot ”Kronans” marker söder och sydväst om byn. Någon satt kvar
vid odlingarna som bakpassare och Birger Johansson intill sin ladugård där han
tyckte att det var ett bra pass. Älgen kom till Birger som fick ge det dödande
skottet! Stor uppståndelse förstås. Oskar Söderberg hämtade traktor och vagn
och vi lyckades med gemensamma krafter och traktorns frontlastare att baxa
upp älgen på flaket där den låg ute på en odling söder om Brännvatts-träsket.
Så långt allt väl. Men då hände en sak som vi skrattade länge och gott åt.
Traktorn var ju loss från släpen när vi lastade. När Oskar körde iväg så märkte
han inte att sprinten till vagnen inte hade gått i ordentligt. Där satt vi på släpen
och Oskar märkte inte att han var utan något släp. Han var ända uppe på
landsvägen innan han började sakna oss och älgen.
Per-Olov

Majstämma 1883
Protokoll hållet vid Skråmträsk byamäns sammanträde den 1 maj 1883.
Läto byamännen till den högstbjudande och i likhet med föregående år
utarrendera nedan skrifne lägenheter, fisken och sjöfoderslåtter och
tillkännagavs att arrendet skall betalas den 1 maj 1884, att för inropet skall
ställas antaglig borgen, eljest upptages icke anbudet, att sjöfoderslåtter ej få
bergas tidigare än 20 augusti, vid äfventyr att eljest gottgöra den skada som
vederfares sjöfoderslåttern och att fiskena skola begagnas i enlighet med
gällande fiskeristadga, hvarefter lägenheterna utbjödos och inropades på
följande sätt:
Namn å lägenheterna

Inroparens namn/
hemvist

Borgen

Kr öre

Fiske mellan Stensträsken

Carl Johan Karlsson

Johan Lundmark

3,50

Sjöfoderslått kring holmen i dito

Nikanor Lundmark

C J Karlsson

28,50

Dito och fiske i Djuptjern

M J Lindh i Bräntjäln

August H

10,75

Fiske i södra Skråmträsknoret

J A Brännström

N Lundmark

0,10

Fiske i norra Skråmträsknoret

Olof Holmgren

J Holmström

2,80

Fiske i södra Storhällstjärnsnoret

Efraim Gustafsson

Jonas Lundström

1,30

1:a lotten från tallen till N P Burman

Nikanor Lundmark

C J Karlsson

31,80

2:a lotten från NPB.s rå till Tallkläppen

Nikanor Lundmark

C J Karlsson

21,25

3:je lotten från Tallkläppen till Uddsvedjan

Anders Persson i Plan A.L.

Sjöfoderslått i Skråmträsket

38

4:e lotten från Uddsvedjan till N. Lundmarks rå J A Brännström

J Holmström

26

5:e lotten från
Mjölknäsudden

PL

29,75

N.

Lundmarks

rå

till Anders Gabrielsson

6:e lotten från udden till tallen

Per Lundmark

Anders Gabrielsson 23

Holmen i Skråmträsk

P A Lindgren

Olof Holmgren

5,05

Storhällstjärn, från Graven till Hällan

C J Lindberg

Jonas Lund

21,50

Inre lotten i Storhällstjärn

Lars Johan Nordlund

O A Lindgren

24

Slått å skolhusplatsen

Jonas Holmström

J A Brännström

16,25

f.d. Lars Olofssons äng

Gustaf Westling

Leander Persson

23,25

Bergning å sågplatsen

Lars Olofsson

Widmark

1,50

Spillning
undan
skolbyggnaden
Öfverföres

hemlighuset

vid J Holmström

3
316,30 kr

(Anmärkning: Omräknat med KPI så motsvarade då 20 kr ca. 1055 kr i dagens
penningvärde. Det hade nog förekommit att inropare inte kunnat betala eftersom
man krävde borgenärer. Man kan också notera att man betalade 3 kr för att få
tömma utedasset!)
Per-Olov

Saloon
Hej bybor, grannar och vänner.
Det händer spännande saker på
byns bästa Saloon i sommar.
Konceptet
kommer
att
vidareutvecklas
som
en
mötesplats och jag är alltid öppen för er input vad vi kan göra för att förbättra
verksamheten.
Några saker som händer i sommar:
• Countryfestival, planeras till 13–14/7
• Utekök med servering (inspirerat av Kalvträsk). Jag kommer dock att köra
min egen touch på det. Planen är öppet för allmänheten med bordsbokning
två kvällar i veckan i juli.
• Vecka 42 planeras ett samarbete med berättarfestivalen och
Västerbottenteatern.
Om ni har förslag eller funderingar hur vi kan vara till gagn för byn så är det bara
att höra av sig. Ser fram emot sommaren 2022!
Micke

Skråmträsk Kvarn
Årets sommarsäsong i Skråmträsk Kvarn sträcker sig från lördag 25 juni
(midsommardagen) till söndag 14 augusti och vi håller öppet alla dagar kl. 1120. Under denna period blir det också konst- och fotoutställningar på
övervåningen. Nytt för i år är att vi planerar att ha pizzakvällar några
fredagskvällar under sommaren.
Asta

Handlarn
Lördag 19 mars gick hela dagskassan för Handlarn Skråmträsk till UNICEF:s
hjälparbete i Ukraina. Det kom ca 80 betalande kunder som handlade för 23 486
kr. Handlarn skänkte 23 500 kr och i mars dubblade Akelius Foundation alla
pengar som kom in till UNICEF:s hjälparbete vilket gör att pengarna räckte till
dubbelt så mycket hjälp. Fantastiskt initiativ och arbete av Handlarns personal
och ägare tycker redaktionen på byabladet!
Cecilia

Byaföreningens årsmöte
Den 6 februari hade Skråmträsbygdens Byaförening årsmöte i bönhuset. Tyvärr
var det få närvarande när årets verksamhet skulle bestämmas. Inför årsmötet
har byaföreningens ansvarsgrupper meddelat vad man vill göra i år.
Repliftsgruppen önskade en kompressor till pumpning av åk-slangar i
Liabacken. Byabladet söker fler redaktörer till redaktionen. Bagarstugegruppen
ska köpa in pinnar till att vända bröd med (gräddspolar). Badstrandsgruppen
tänker fixa nya bänkar och renovera bryggan. Vattengruppen underhåller och
gör mindre justeringar vid kalkfilteranläggningen. Styrelsen ska ta hand om
utdelning av gåvor till nyinflyttade, ställa ut motionslådor, arrangera
nationaldagsutflykt, anordna byaloppis och medverka på skyltsöndag. Den nya
styrelsen: Nina Larsson Åström, Johan Magnusson, Alma Sandqvist, Lisa
Öhlund, Johanna Lundkvist, Johan Olofsson, Håkan Nordmark.
Linnea Öhman och Alf-Martin Fagertun lämnade styrelsen. Alf-Martin, som har
suttit i styrelsen under en väldigt lång tid, kommer även i fortsättningen att hjälpa
till med bland annat motionslådorna. Mötet önskade att en ny skylt sätts upp vid
Gröna Lund eftersom den gamla skylten har försvunnit.
Håkan

Medlemsavgift byaföreningen
Byaföreningen sköter bland annat underhållet av badstranden och repliften
samt arrangerar olika aktiviteter, t.ex. Liadagen och skyltsöndag. Detta finansieras med medlemsavgiften som medlemmarna betalar. Därför påminner vi
nu om att betala in medlemsavgiften om du inte redan har gjort det. Medlemsavgiften för 2022 är 100 kr/person eller 250 kr/familj. Betala in på Plusgiro
137 65 61-5 eller Swish 123 149 24 79. Märk betalningen med namn och
adress. Tack för ditt stöd!
Håkan

Skyddsrum
I dessa orostider börjar man fundera på var närmaste skyddsrum finns. På
MSB:s skyddsrumskarta kan man söka efter var närmsta skyddsrum inom 5 km
avstånd finns. För oss i Skråmträskbygden hittas inga skyddsrum. Det
underjordiska rummet som finns på Skråmträskskolan tycks inte längre anses
vara ett skyddsrum. MSB uppmanar de som saknar skyddsrum att söka skydd i
t.ex. en källare. Men vi får hoppas att tiderna blir bättre så vi slipper tänka på
hur man ska söka skydd.
Håkan

EFS program
sö 15 apr 11.00
lö 30 apr

sö 8 maj 11.00
to 26 maj
sö 5 jun 11.00
sö 10 jul 11.00

Långfredagsgudstjänst. Vi läser Jesu lidandes historia
och sjunger påskens psalmer.
Valborgsfirande. 18.15: Spårbana från Stures Garage.
Ca 19.00: Andakt i bönhuset Maria Lund, sång Carina
Newman, servering, lotteri, fiskdamm, brasa, vårsång.
Ca 20.45: vårtal Zakarias Pante
Gudstjänst. Birgitta Kågström, sång Erika Kågström, servering.
Gökotta vid Gröna lund. Medtag fika.
Gudstjänst vid kyrkbäcken, Arne Andersson. Utomhus
vid bra väder. Ta med fika.
Sommarmöte i Lia. Talare Ove Einebrandt. Medtag fika.
Inger Lundström

Trivselstunden
Trivselstunden är en grupp i EFS regi som träffas stickar, pratar, läser och fikar
ihop. De stickar babyfiltar och koftor som skickas till Aira sjukhus eller gatubarn.
EFS missionssekreterare Erik Johansson kommer till Skellefteå i april. Han har
lovat att de ska få skicka en resväska full med barnkläder och filtar med honom.
Hantverken finns även till salu på Ingers loppis och även där går pengarna till
Airas sjukhus.
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, Per-Olov Andersson, Cecilia
Burlin och Sten Sjöberg.
Utgivningstillfällen: februari, april, juni, september och november.

