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SPF
Som bekant blev sommarens planerade utflykt inställd pga. värmebölja, men nu
bjuder vi in till paltlunch torsdagen den 22 september, kl. 12.00. Alla bjuds på
lunchen, och så blir det musikunderhållning och allsång. Anmäl dig till
paltlunchen senast 15 september genom att ringa Berit Lundberg 076–3210850.
Vi informerar också om kommande träffar under hösten. Som vanligt får du
inbjudan på mail, och genom anslag på tavlan vid Handlar’n.
Välkomna alla till höstens första träff!
Styrelsen gm Ann-Gerd

Saloon
Halloj vänner, grannar och bybor! Jag tänkte informera lite grann om höstens
kommande event på Saloon. Verksamhetens huvudfokus fortsätter så klart med
företagsevent och utveckling. Jag har dock valt att prova att lägga in några
offentliga evenemang. Jag hoppas det ska bli uppskattat.
• Fredag 23/9 kör vi pubkväll med livemusik i form av Pitebandet John Henry.
Inträde löses när du kommer på plats. Jag kommer att sätta upp lapp vid
Handlarn med all info. Det går även att läsa mer om det på hemsidan.
• Onsdag 5/10 händer något alldeles extra. Då kommer nämligen engelsmannen Ags Connolly till Sverige för en femdagarsturné. Turnén börjar i
Skråmträsk, på Saloon. Ni kan läsa mer om det på hemsidan.
• Lördag 8/10 är det så dags för årets sista event på Saloon. Nu blir det inte
Country, vi kör en workshop för nybörjare i salsa för att fortsätta kvällen med
ett Latino Party.
Du som var uppmärksam nu såg att jag skrev årets sista på saloon. Det händer
grejor i slutet av november dock. Ni får hålla utkik på Saloons sociala medier
och hemsidan så kommer det mer info där. Hoppas vi ses och tack för allt stöd
och glada tillrop.
Micke

Byaloppis
Lördag den 30 juli var det dags för byaloppis i Skråmträsk igen. 17 olika adresser
fanns med på kartan. Byaföreningen sålde korv och fika på bönhusgården men
upplevelsen var att det var färre besökare än förra året. Kanske vore en idé att
ha den senare då byaloppis på sommaren blivit jättepopulärt bland många byar.
Tack till alla som deltog!
Byaföreningen genom Nina

Byafesten
Till byafesten i Skråmträsks bästa saloon kom ett 60-tal gäster. Det bjöds på
god mat i form av knytkalas och livemusik av Johan och Erik Olofsson.
Festkommittén och byaföreningens styrelse vill tacka alla som kom samt de som
på ett eller annat sätt hjälpte till att göra det till en mycket trevlig kväll! Vi hoppas
att detta kan bli en återkommande tillställning.
Lisa

Metartävlingen
Metartävlingen i Skråmträsk bjöd på fint väder men fisket lämnade en del att
önska. Trots detta var det några som fick fisk. Vinnare i vuxenklassen blev på
första plats Tore Furberg, andra plats Fredrik Tjärnström och tredje plats Martin
Vågell. Vinnare i barnklass blev på första plats Edvin Larsson, andra
plats Henning Tjärnström och tredje plats Alma Andersson. Totalt var det 55
deltagare som antingen fiskade från båt eller land medan en del bara umgicks
på stranden. Vi arrangörer tackar för en trevlig dag.
Cecilia

Hållbarhetsveckan
Fredag den 23/9 mellan kl. 15-17 kommer det att genomföras en Medborgardialog utanför Handlar´n i Skråmträsk. Det kommer att finnas representanter
från Skellefteå kommun och Coompanion. De vill gärna att ni som bor i byn
kommer förbi för att ha en dialog om hur vi tillsammans kan öka takten i
omställning för ökad hållbarhet i just Skråmträsk. Ta chansen att gå förbi och lyft
tankar och idéer.
Jonas Lundh, Coompanion

Utvecklingen längs Skråmträskvägen
Den 29/8 hade Klutmarks samfällighetsförening och Klutmarks Byaförening
bjudit in samhällstekniska nämndens ordförande Sara Keisu och byggnadsnämndens ordförande Felicia Lundmark för att svara på frågor om utvecklingen
längs Skråmträskvägen (Lund, Klutmark, Skråmträsk). Ett femtiotal personer
kom på mötet som leddes av Pär Ådén.
Den viktigaste frågan var en gång- och cykelbana från Sörböle och upp efter
älven. Det är Trafikverket som ansvar för vägen, inte kommunen. Kommunen
informerar Trafikverket om vilka objekt som man vill att de ska genomföra. Bland
dem finns gång- och cykelbana på båda sidor om älven. Men hittills har
Trafikverket inte visat intresse eller velat diskutera de objekten. Ett dyrare
alternativ som togs upp är att med kommunens hjälp bygga en gång- och
cykelbana utanför vägområdet, men man hoppas i första hand att Trafikverket
kommer på bättre tankar.
Det pratades även om möjligheter att bygga höghus på landsbygden, den långa
handläggningstiden för bygglov samt möjligheten att kunna åka kollektivt.
Minnesgoda läsare av byabladet kommer säkert ihåg att det i slutet av 90-talet,
och flera år därefter, gjordes försök att få till en gång- och cykelväg från kvarn
till skolvägen i Skråmträsk.
Håkan

Skråmträskskolan
Sammanlagt finns det nu 75 barn inskrivna på Skråmträskskolan. Av dessa så
går 40 barn i förskolegrupperna, de resterande 30 finns i årskurserna 1–6.
Jämfört med tidigare år så är det en klar ökning och de stora förskolegrupperna
lovar gott för skolans framtid.
Per-Olov, Josefine Strömberg

Tack för oss!
Efter många år och somrar på Skråmträsk 3:15 tackar vi för oss. Vi har haft det
bra på "östra". Vi har nyttjat er fina badplats, njutit av de vackra vyerna och av
att se liv och gemenskap i byn/byarna. TUSEN TACK FRÅN FAMILJEN
PETTERSSON.
Rolf, Gunvor, Karin, Anna, Eva med familjer

Hösten i EFS
•

Höststart med surströmming gick att genomföra trots varning för
strömmings-brist. Vi var 34 personer som blev mätta.
• Höstmarknaden blev välbesökt. Förutom loppisvaror och hantverk fanns
även matnyttigt, bl.a. hembakat och saft. Lotteri anordnades samt servering
av varmkorv och kaffe med fika.
Vi tackar alla som skänkt olika saker och alla som på ett eller annat vis hjälpt till,
det behövs många hjälpande händer. Behållningen, drygt 10 000 kr, går till Aira
sjukhus och gatubarn i Etiopien.
Inger L

Årets älgjakt
Älgjakten blir lite speciell i år eftersom klubben saknar ett ordnat slakteri. Bygget
av det nya slakteriet pågår för fullt på tomten för ”Evakåken”. En rejäl väg är
byggd upp till platsen, vatten och el är framdraget och allt är nu klart för att
armera och gjuta plattan. Det planeras ske i september och plattan blir 7x15
meter. Byggnaden, som ska resas till våren, ska kopplas ihop med den stora
kylvagn som klubben redan äger. I år kommer älgarna att flås på flera ställen
runt byn, för att sedan transporteras till kylvagnen som står hos Karlssons i
västra byn. Styckningen kommer att ske i en närliggande lokal. Målet för årets
älgjakt är 33 älgar, 16 vuxna och 17 kalvar. Klubben jagar helgerna 9–11/9 och
14–16/10. Då är alla jägare ute, men däremellan kan det förekomma jakt i
mindre grupper.
Per Olov

Björnjakt
I år har björnjakten i Skellefteå organiserats på ett nytt sätt där intresserade
jägare får meddelande på SMS när björnar siktats, och när jakt planeras. De
flesta jakträttsinnehavarna har också gett björnjägarna fritt att röra sig över
gränserna om det behövs. I år har det inte siktats någon björn i Skråmträsk men
i Klutmark har en jakt genomförts, dock utan resultat.
Per Olov

Historiskt
Kornodlingen har länge haft stor betydelse för byar som Skråmträsk och just
tröskningen av kornet speglar den tekniska utvecklingen under 150 år. I en
studiecirkel 1972–73 beskriver Albert Andersson (f. 1891) den utvecklingen (han
upplevde själv alla metoderna utom möjligtvis långlogarna):
”För tröskningen av den skörd bönderna fick under 1850-talet användes slagor
och bultar som kördes fram och åter i långa, rektangulära logar. Omkring 1870–
75 byggdes de åttakantiga logar som vi ännu ser i dessa trakter och där kördes
träbultarna runt, runt med hästar. Ungefär 1890 köpte Joakim Andersson, även
kallad Kimme, det första stifttröskverket och det drogs för hand av fyra starka
karlar. Ungefär samtidigt kom kastmaskinen där säden rensades. Senare köpte
de olika byalagen större stifttröskverk som också dessa drogs för hand. Vid
pass, år 1900, kom så hästvandringen där hästarna, 2 stycken, gick runt i cirkel
utanför logen och drog en växel vars kraftöverföringsaxel gick till tröskverket
inne på logen. Det blev en stor lättnad i arbetet. Burlidens kraftstation byggdes
och började leverera ström omkring 1919. Då började elmotorn komma in i
bilden som drivkraft vid tröskningen och många byggde då till ett skakverk som
kopplades till. Sedan kom då det självrensande tröskverket där kornet kom
rensat och klart direkt i säckarna. I början av 1960-talet kom så skördetröskan
till våra trakter.”
Per Olov

EFS
sö 25 sep kl. 11.00 Gudstjänst. Lars och Birgit Lundström. Servering.
lö 1 okt kl. 18.00
Mikaelimöte. Johan Holmgren och Fishermans Friends.
Servering.
sö 30 okt kl. 11.00 Mässa. Tage Andersson. Kollekt till bönhuset.
sö 6 nov kl. 11.00 Gudstjänst. Johan Lundgren. Sång Carina Newman.
sö 13 nov kl. 14.00 Bibeläventyr med Rebecca Hedblad och Åsa Vidmark
barngrupper. Utdelning av barnens bibel till fyraåringar.
sö 25 dec kl. 8.00 Julotta. Åke Hägglund. Servering av glögg och
pepparkaka.
Programmet ej klart än så håll utkik efter annons. Det är inte bestämt dag och
tid för julfesten i december. Dessutom har Krister Johansson lovat berätta om
Ukraina och det kan även bli någon fler gudstjänst.
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.

