
IFK Bjurfors ungdomslag vid hemmapremiären 
 

 

                       

Skråmträskbygdens 
Byaförening 

www.skramtraskbygden.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Midsommar 
Det planeras för traditionellt midsommarfirande på Bjurfors IP i år efter två års 
uppehåll. Firandet startar som vanligt kl.12:00 med resning av midsommar-
stången och dans och sång runt densamma. Fika och varulotterier kommer att 
säljas under dagen.  Fikat och diverse aktiviteter är gratis för barn upp till 12 år. 
Firandet avslutas med dragningen av midsommarlotteriet. 
IFK Bjurfors säljer även i år midsommarlotter där vinstfördelningen vid 100 sålda 
lotter ser ut på följande sätt: 1 vinst på 5 000 kr, 1 vinst på 2 000 kr, 2 vinster på 
1 000 kr, 2 vinster på 500 kr. På antalet sålda lotter över 100 så kommer 
bonusvinst/vinster att lottas ut. Det blir lite annorlunda detta år jämfört med 
tidigare: Bonusvinstbeloppet maximeras till 500 kr, men det innebär 
förhoppningsvis att vi får ännu fler vinnare. Om det säljs 105 lotter, så blir det en 
bonusvinst på 500 kr, skulle det säljas 110 lotter så blir det 2 bonusvinster à 500 
kr. Skulle det säljas 108 lotter, så blir det 2 bonusvinster à 400 kr o.s.v. Hoppas 
ni förstår tankegången. 
I skrivande stund så är det sålt 104 lotter och lottpriset är som tidigare 200 kr/lott. 
Om man vill ha en lott, så kan man höra av sig till mig på tel. 070-611 89 86. Jag 
kommer även att försöka besöka presumtiva lottköpare, men risken är alltid att 
man glömmer bort någon… 

Sten 

Sommaren i Skråmträsk Kvarn 
Snart är det midsommar och det betyder att vi åter slår upp dörrarna till 
Skråmträsk Kvarn. Under perioden 25 juni – 14 augusti är kaféet öppet alla 
dagar kl 11-20 och som vanligt finns det gott om gofika, bullar och mackor. Mat, 
t ex sallad, soppa och toast, serverar vi kl 11-15 varje dag. Tre fredagskvällar, 
8/7, 22/7 och 12/8, kör vi ett nytt koncept med pizzakvällar. Då serveras 
spännande pizzor à la Skråmträsk Kvarn. Antalet pizzor är begränsat och därför 
krävs att man förbokar på vår hemsida kvarn.skramtrask.se eller på telefon 
0910-58 92 10. Vi kan också presentera namnen bakom de tre konst- och 
fotoutställningar som kan beskådas i sommar. Först ut är naturfotografen 
Torbjörn Lilja med sina fantastiska bilder på djur och natur. Därefter blir det 
konstutställning av den skicklige konstnären Åke Olofsson som målar i akvarell, 
olja och akryl. Den tredje och sista utställaren har vuxit upp i Skråmträskbygden 
och vi är mycket glada att han nu vill ställa ut hos oss. Det är Felix Englund som 
visar upp sin digitala konst i en spännande utställning, till stor del inspirerad av 
fantasy-världen. Med detta så hälsar vi er alla välkomna till ännu en sommar i 
Skråmträsk Kvarn! PS: Skråmträsk sko har sommaröppettider 25/6-14/8, vilket 
innebär öppet alla dagar kl 12-17. Även i år blir det en liten utebutik där man kan 
kika på ett urval av vårt sortiment som sockar, sulor, tvålar och olika 
presentartiklar. 

Asta och Erik 



Skråmträsk Saloon 
Hej vänner, bybor och grannar. Här kommer en liten hälsning från Byns Bästa 
Saloon. Om planerna håller och uteköket hinner bli klart kommer vi att köra 
servering med vår sommarbuffé i juli månad. Då blir det som en vanlig 
restaurang. Det vill säga att det även går att boka bord. Tanken är då att ha 
öppet två kvällar i veckan. Troligen torsdag och lördag. Utöver det kommer 
countryfestivalen tillbaka i år. 13-14/7 kör vi livemusik på utomhusscen. Gäster 
är välkomna att ta med sin campingstol för att sitta skönt och njuta av bra musik 
hela kvällen. Fyra band/kväll, servering finns på plats. Biljetter finns att köpa på 
Skellefteå Turistcenter eller på tickster.com.  

Allt gott, hälsningar Sheriffen   

Byaloppis 
Succén är tillbaka! Lördag den 30/7 mellan kl. 10-14 är det dags för byaloppis i 
Skråmträsk. I vanlig ordning kommer det att göras i ordning en karta över de 
hushåll som är med. Sista anmälningsdag för att vara garanterad en plats på 
kartan är 16/7. Ange namn och adress i anmälan via mejl till 
skramtraskbygden@gmail.com eller telefon till Nina Larsson-Åström 
070-529 79 29. Passa på att leta fram allt det som bara tar plats i gömmorna 
och låt det komma till användning hos någon annan. 

Lisa Öhlund 

Metartävling 
Även i år blir det metartävling i Skråmträsk. Datum och tid kommer att meddelas 
senare på Facebook och på anslagstavlan på Handlarn så håll utkik. Fisket sker 
från båt eller land med metspö och mask. Efter det är det invägning och 
prisutdelning. Fina priser till vinnarna samt gratis fika och korv till alla. 
Vuxenklass och barnklass. Startavgift 50 kr för alla över 15 år. Barn fiskar gratis. 
Ingen föranmälan krävs utan anmälan sker på badstranden. Om man inte vill 
fiska kan man delta på prisutdelning och fika ändå om man betalar startavgift. 
Efter tävlingens slut kan man gärna stanna kvar för att umgås vid elden. 
Välkomna!  

Metarteamet 

Byafest 
Det var länge sedan sist men nu funderas det på att arrangera en byafest i 
augusti. Du som vill vara med i festkommittén och planera festen tar kontakt 
med Lisa Öhlund. Mer detaljer kommer senare på Facebook och anslagstavlan 
vid Handlarn. 

Håkan 

mailto:skramtraskbygden@gmail.com


SPF 
Tisdagen den 24 maj träffades medlemmar i SPF på badstranden i Skråmträsk. 
I strålande solsken grillade vi parisare, och sedan blev det kaffe över öppen eld. 
De som hade lust kunde vara med i sittjympa med Monica Norlund som ledare. 
Boccian och träffarna i bönhuset tar sommarlov. Men de som vill kan träffas vid 
Gröna Lund en kväll i veckan. Kontakta Gunilla Öhlund, tel. 070- 370 67 61 om 
du är intresserad. 
Tisdag den 28 juni kl. 13.00 gör vi en utflykt till Kyrkholmen, och tills dess önskar 
vi alla fina försommardagar. 

Styrelsen gm Ann- Gerd 

Arbetskväll 
Det har varit arbetskväll på Bjurfors IP. Det var ganska många närvarande och 
en hel del blev gjort. Bl.a. så klipptes stora planen och det kritades för 
femmannaspel. Om klädningsrummen grovstädades och logen fick en ordentlig 
genomgång. Där både dammsögs det och skurades. 

Sten 

Nyinflyttade 
På Västra Skråmträsk 134 (f.d. Sixten och Hjördis Andersson) har Pontus 
Olofsson och Ellen Fransson, båda i 30-årsåldern, flyttat in. De har bott i 
Skellefteå men har länge letat efter en gård på landsbygden, bl.a. för att få plats 
med häst, och när den här gården dök upp så var det ingen tvekan. Båda har 
dessutom viss släktanknytning till Skråmträsk och Ljusvattnet. 
Ellen arbetar åt kommunen med underlag och analyser som beslutsfattarna 
behöver för att kunna ta så kloka beslut som möjligt. Stor del av fritiden ägnas 
åt ridhästen men hon ser nu möjlighet att kunna ägna mer tid åt odling som är 
ett annat intresse. Pontus är läkare och arbetar på Anderstorps vårdcentral. 
Idrott och träning är ett stort intresse men under sommarsäsongen så tar 
domaruppdragen mycket tid. Han dömer fotboll div.I. Båda är glada över att få 
komma ut till en gård med alla nya aktiviteter och intressen som nu blir möjliga. 

Per-Olov 

  



Fotboll 
Den 30 maj hade ett av IFK Bjurfors ungdomslag hemmapremiär, då man tog 
emot Clemensnäs IF. Matchen var mycket underhållande och publikvänlig. 
Bjurfors lyckades sparka tre bollar i nät. Motståndarna fick visst också in ett par 
bollar, men det var inget som tärde på humöret hos hemmaspelarna. Man 
visade upp ett frejdigt och lovande spel. De som ansvarade för fikat får också 
högsta betyg. Ledare för detta lag är Daniel Ledin, Lisa Öhlund och Johan 
Olofsson. 
IFK Bjurfors har ytterligare ett ungdomslag, där är det lite yngre lirare. I de 
sammanhangen spelar man inte enstaka matcher utan har s.k. sammandrag 
där man lirar ett par matcher samma dag. Man har redan varit iväg på ett 
sammandrag och vi ser fram emot att få se sammandraget i Bjurfors. Ledare för 
detta yngsta lag är Kerstin Stenberg och Josefine Strömberg. 
IFK kommer i år att hålla fotbollsskola. Det är 21 barn anmälda till denna och 
dessa kommer att ledas av 3–4 ledare. Platsen är förstås Bjurfors IP. 

Sten 

Viktor Lindahl och straffet för 
tjuvskjutningen 
(Citerat från K-E Boströms insamling av 
jakthistoria) 
Enligt utsago var Viktor Lindahl djupt 
religiös. Nu hade hans familj det väldigt 
fattigt. När så en älg en dag dyker upp 
mitt mellan huset och ”fuse” så tolkade 
Viktor naturligtvis det som en 
gudagåva. Det blev ett lätt skott. 
Givetvis såg Viktor till att även grannar och vänner fick del av denna ”gåva”. Men 
nu bar det sig inte bättre än att även polisen fick nys om jakten med efterföljande 
rättegång. Som du ser i Rolf Pettersson berättelse så förnekade Lindahl inte på 
något sätt att han skjutit älgen, tvärtom så berättade han alla detaljer. Därmed 
så blev Viktor naturligtvis bötesbelagd. Men fattigt som de hade det så kunde 
han inte betala böterna. Straffet blev därmed en månads fängelse i Umeå. 
Vad som var anmärkningsvärt var att polisen inte gjorde något beslag på köttet 
från den skjutna älgen! En del var förstås redan konsumerat och bortskänkt men 
folket i stugorna har sedan dess undrat om det var ett rent förbiseende av 
myndigheterna eller ”fingertoppskänsla”. 
Den här fängelsevistelsen blev nu trots allt inte den hårda inlåsning som man 
kunde tro. Fängelsevakterna insåg förstås att denna man var ofarlig och snäll 
på alla vis. Tvärtom fick han stora friheter inom byggnaden och delgav sannolikt 
tjänstemännen sina erfarenheter inom jaktområdet mm. Anmärkningsvärt var 
också att Viktor tydligen inte förlorade sin vapenlicens. Det bevisades av att den 
tjänstgörande fängelsedirektören i Umeå därefter hyrde Kronoskogen som 
gränsar mot söder och Brännvattnet. Denne fängelsedirektör hämtade en extra 
passare till sitt jaktlag i Brännvattnet under flera år därefter – Viktor Lindahl!!! 

Per-Olov 

 



 

Samfällighetsföreningens årsmöte 
För första gången på tre år kunde årsmötet hållas i maj, enligt tradition, och 
uppslutningen var betydligt bättre än de senaste två åren. Det blev återval på 
samtliga styrelseposter. Bidrag beviljades till Bönhusföreningen med 12 000 kr, 
Byaföreningen 2 500 kr och Kyrkbäcken också 2 500 kr. Under vintern 2020/21 
har samfälligheten gjort en mindre slutavverkning vid Sillmyran eftersom 
pengarna från den förra, stora avverkningen börjar ta slut. Det beslutades att 
bygga en förrådsbyggnad på samfällighetens mark i västra delen av byn men 
att jaktklubben ska stå för finansiering och byggande, mot att de kan nyttja 
byggnaden som älgslakteri. 

Per-Olov 

Fastighetsbolagets årsmöte 
På mötet konstaterades att försäljningen fortsätter att vara god. Under 2021 
tankades i genomsnitt ca. 3 000 liter per dag, varav ungefär 80% var diesel. 
Bolagets ekonomi är fortsatt mycket god men genom den asfaltering som 
gjordes under 2021 så minskade de kontanta tillgångarna något. 

Per-Olov 

IFKs årsmöte 
IFK Bjurfors höll sitt årsmöte den 31 maj med 17 personer närvarande. Mötet 
leddes av tidigare ordföranden Hans-Ove Forssell. Det blev lite förändringar i 
styrelsekonstellationen: Arne Andersson, Daniel Söderström, Ellinor Forssell-
Lindberg och Linnea Forssell avgick ur styrelsen. Den nya styrelsen fick följande 
konstellation: Vice ordförande Emil Öhlund, Kassör Jonathan Lind ny. Övriga 
ledamöter: Kenneth Holmgren, Maria Boman, Fredrik Forsberg, Johan Olofsson 
(ny), Marcus Nyström (ny) och Erik Olofsson. Ordinarie ordförandeposten är 
dock fortfarande vakant. 

Sten 

  



Nationaldagsutflykt 
I strålande sol mötte ett trettiotal personer upp för att fira nationaldagen med 
motion, kulturhistoria och trevligt sällkskap. Vissa utgick med cykel från skolan, 
andra mötte upp vid Kyrkbäcksstugan med bil. Där redogjorde Karl-Erik Boström 
på ett kunnigt och lättsamt sätt för historien bakom Kyrkbäckens nybygge. 
Platsen började anläggas redan i slutet på 1700-talet, det registrerades som 
nybygge 1831 och det ska ha varit bebott fram till början på 1900-talet. Sedan 
tog mer skogsintresserade ägare över nybygget. Karl-Erik berättade också om 
Kronbacka-Erik som med sin familj höll till en dryg kilometer därifrån på 1800-
talet. Efter informationen, och fika i solen, så vandrade eller cyklade samtliga 
upp till platsen där Kronbacka-Erik hade haft sin stuga och försörjt familjen 
genom tjärbränning. En fråga var hur han fick sina tjärtunnor till försäljning i 
Skellefteå? Enligt muntlig tradition ska han ha rullat tunnorna ner till Finnforsån 
och flottat dem därifrån till Skellefteå! Stort tack till Karl-Erik och alla som bidrog 
till en trevlig utflykt! 

Per-Olov 

Skråmträsk 1944-45 
(Citerat från studiecirkel 1972–73 och berättat av John A Renström) 
”Hösten och vintern 1944–45 var en minnesrik tid i Skråmträsk historia. Det var 
nämligen då finnarna kom över till Sverige på flykt undan tyskarna. Till 
Skråmträsk, liksom många andra byar i Västerbotten, kom de med sina kreatur 
och inkvarterades på olika håll där husrum fanns att tillgå. I Skråmträsk 
ordnades plats för dem i bönhuset, bygdegården och skolan samt på flera andra 
ställen, t.ex. hos Johan Pettersson, Lars Wallin, en gård i Liden o.s.v. Kreaturen 
fick de ha i sommarladugårdar. I skolan tillagades maten som sedan forslades 
till bönhuset och bygdegården. Mjölken skaffade de till mejeriet och inkomsten 
för den fick de behålla för eget bruk. Kornas utfodring bestod mest av halm och 
betfor.” 
Enligt en artikel i Skråmträsk byabok så evakuerades 100 000 finländare, de 
flesta kvinnor och barn, samt en stor mängd kreatur, från norra Finland till 
Sverige. Mot bakgrund av nutida flyktingvågor så kan man förstå vilket 
engagemang som krävdes i byar som Skråmträsk för att klara uppgiften. 

Per-Olov 



Kyrkbäcken 
Fiskepremiären i Kyrkbäcken är lördag 18/6 klockan 10.00. Det är då inplanterat 
200 kg regnbåge i sjön. Välkomna! 

Cecilia 

 

 

EFS program  
sö 10 jul 11.00 Sommargudstjänst i Lia. Talare: Ove Einebrandt. Sång 

och musik: Maria, Viktor och Sonja Lund. Medtag fika. Vid 
regn i bönhuset. 

sö 14 aug 11.00 Friluftsgudstjänst på bönhusgården. Lars-Martin Lund, 
sång Markus och Catarina Nyström.  Medtag fika. 

lö 27 aug 18.00 Surströmming 

lö 3 sep Höstmarknad på bönhusgården. Gåvor av alla slag 
mottages tacksamt, t.ex matnyttigt, hantverk, loppisprylar. 
För att kunna förbereda ett lotteri behöver jag få vinster till 
det i förväg. 

sö 25 sep 11.00 Gudstjänst. Lars och Birgit Lundström. Fikaservering. 

lö 1 okt 18.00 Mikaeligudstjänst. Johan Holmgren. Fikaservering. 
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. 


