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Måndagsklubben 
Varannan måndag kväll kommer ett gäng glada 4–8-
åringar till måndagsklubben i byns bönhus. I de flesta fall 
delas gruppen i en äldre och en yngre grupp för lekar och 
aktiviteter på sin nivå. Ficklampskurragömma utomhus 
har varit uppskattat bland de äldre och varianter av 
gömma nyckel. I Bibelns berättelse om det bortsprungna 
fåret, ja då måste man ju leta rätt på det, eller hur? Varje 
gång får man en berättelse från Bibeln dramatiserad eller berättad på något 
annat kreativt sätt, en kort bön och sedan bus, lek eller pyssel. När vi närmar 
oss jul blir det mer pyssel och juligare tema. Måndagsklubben som leds av Linda 
Lind och Anna Nilsson pågår under en period i höst och vår med ca 5 träffar plus 
saltgudstjänst och julfest. Salt är barnens och ungdomarnas förening inom EFS. 

Anna Nilsson 

 

Tabata 
Under hösten och fram till jul kör Martina Söderlund Tabata på torsdagar kl 19.30 
i Skråmträsk gympasal. Tabata är en form av konditionsträning baserad på korta 
högintensiva intervaller. Upplägget är att en övning är aktiv träning under 20 sek 
och sedan vila 10 sek och upprepa det 8 gånger. Totalt sett är det 7 olika 
övningar per pass. Träningen har varit uppskattad av många och det har varit 
ca 20 personer per träningstillfälle. För att delta krävs medlemskap i IFK Bjurfors 
samt 100 kr utöver medlemsavgiften. 

Cecilia 

 

Höst/vinter i Skråmträsk Kvarn 
Efter två års vinterdvala för kaféverksamheten känns det roligt att åter kunna ha 
öppet vissa helger under hösten/vintern. Förutom skyltsöndag, då vi serverar 
julfika, blir det lördagsöppet 3 gånger i höst; 12 nov, 3 dec och 10 dec kl. 12-17. 
Som vanligt kommer det att finnas gofika, men även mackor och en soppa för 
den som önskar något mer matigt. Och så naturligtvis lite extra julstämning i 
december… 
Skråmträsk sko har samma öppettider i butiken dessa lördagar. 
 
28 december kl. 19 blir det en julkonsert i Skråmträsk Kvarn med gruppen Vocal 
Chords. Alla detaljer kring konserten är inte klara ännu, men boka gärna in 
datumet och håll utkik efter mer info. 

Asta & Erik 

 

Kyrkbäcken 
Den 17/12 klockan 10.00 är det fiskepremiär i kyrkbäcken. Under hösten har det 
planterats in totalt 300 kg fisk, 150 kg röding och 150 kg regnbåge. Välkomna! 

Cecilia 



Liabacken 
Liabacksgruppen har varit och satt upp repet och förberett backen inför vintern. 
Efter jul kommer det att komma en intresseförfrågan på Facebook om 
liftskötarutbildning. 

Cecilia 

Dömda för trädstöld  
Vid vårtinget 1861 stod två bönder från Skråmträsk åtalade för trädstöld. De var 
bröder och kallades lilla Jon Jonsson och Olof Jonsson. (”Lilla” kommer sig av 
att även farfadern hette Jon Jonsson.) På den här tiden hade bönderna ingen 
egen skog. Man fick förstås avverka på byns gemensamma skog men då bara 
till husbehovs. Skulle man sälja timmer så fick man hitta andra lösningar. Så här 
berättar ett vittne vid rättegången, skogsuppsyningsmannen Carl Gustaf 
Carlman: Uti januari eller februari månad 1860 anträffas Olof Jonsson på 
kronohemmet Brännvattnets mark och den närbelägen kronomark, då denne 
kommit springande emot vittnet och bett vittnet att inte gå den väg han ämnat, 
emedan brodern Jon Jonsson var där och högg timmer. Vittnet hade det oaktat 
gått vägen fram och träffat Jon Jonsson vid ett nedfällt träd, där Jon Jonsson 
även haft sin häst. Stubbar hade synts däromkring efter fällda träd till ett antal 
av 14 eller 16 samt att Olof Jonsson vid samma tillfälle vidgått att han och 
brodern Jon Jonsson dagen förut bortfört några träd. 
Jon Jonsson erkände nu med anledning av vittnesmålet att han åverkat ett 
timmerträd på sätt som Carlman omvittnat, Olof Jonsson vidhöll sitt erkännande 
enligt vittnesmålet att de nämligen dagen förut bortfört 3 stycken sådana träd 
men hade bonden Olof Holmgren huggit och bortfört de övriga träden. 
Det kom alltså att fattas omkring 10 träd och det skyllde man på Olof Holmgren 
(bosatt på östra sidan där Fredrik och Helen bor nu) Man kan undra hur populärt 
det blev när de kom hem till byn. Domen blev i alla fall tydlig: 
Bönderna lilla Jon Jonsson och Olof Jonsson i Skråmträsk dömes att för 
åverkan böta, den förre för ett timmerträd 2 Rd, den senare för tre sådana, 6 
Rd, samt att ersätta skogsplanteringskassan trädens värde, Jon Jonsson 37 öre 
och Olof Jonsson med 1 Rd och 11 öre. Och om Jon Jonsson och Olof Jonsson 
saknar medel så skola de avtjäna böterna, Jon Jonsson med 4 dagar och Olof 
Jonsson med 5 dagars fängelse vid vatten och bröd.(1Rd= 1 Riksdaler, en ko 
värderades till 70 Rd) 

Per-Olov 



Nyinflyttade 
Pelle Lundström 59 och Marie 
Lövbom 57 har flyttat in i ett 
nyproducerat hus med adress 
Bergliden 108. Men huset är faktiskt 
beläget i Stenliden. 
Tidigare bodde de på Morö Backe i 
Skellefteå. När de köpte fastigheten i 
Stenliden hade de först bara tänkt 
bygga ett fritidshus där. Men dels så 
insåg de att det skulle bli mycket jobb 
med att ha två hus och dels så skulle 
kostnaden för ett fritidshus bli lika hög som att bygga ett bostadshus. 
Huset på 100 kvadratmeter menar de är byggt för två. Men visst finns det plats 
när barnen Ida 30 och Isak 25 behagar komma på besök. 
De tycker att det är skönt med lugn och ro och dessutom får Pelle ännu mer tid 
med sitt jaktintresse. Han jagar älg, rådjur m.m. Dessutom har han en 
åtelkamera uppsatt ca 300 meter från huset och där har det bl.a. observerats 
tre stycken olika björnindivider. 
Paret inser att man får planera lite bättre när man bor på landet jämfört med när 
man bor inne i stan. Men om man behöver något så frågar man i första hand ute 
på byn och oftast är det någon som kan låna ut det man behöver. Inte minst ofta 
är det Maries bror Patrik som tillhandahåller diverse saker som man kan behöva. 
Marie jobbar som skoladministratör på Lejonströmsskolan medan Pelle är 
elektriker/belysningstekniker på Skellefteå Kommun. 
 
 
I Bergliden 42 har Sabine Heikhanen 32 och 
Sebastian Åbacka 39 flyttat in. Sabine är 
Finlands/Iranska medan Sebastian ursprungligen 
kommer från Vasa i Finland. Familjen utökades med 
dottern Isabel för ca 5 månader sedan. Dessutom 
bebos fastigheten av några höns och ett par ankor. 
De bodde tidigare på Oskarsvägen på Norrböle i 
Skellefteå. Men när de väntade barn, så ville de ha en 
större boyta och även komma närmare naturen och 
lugnet. 
Sabine gillar hästar och har varit engagerad i Skellefteå Ridklubb och hon gillar 
således att rida, men även att vistas i skog och natur. 
Sebastian simmar gärna några längder i Eddahallen. Då han inte simmar ger 
han sig gärna ut på längre vandringar efter vandringsleder. Han har bl.a. vandrat 
efter Kungsleden och på sina vandringar sover han ibland i tält. 
Arbetsdagarna tillbringar Sebastian i Kankbergsgruvan medan Sabine ska 
jobba som enhetschef inom personlig assistans åt Skellefteå Kommun när 
barnledigheten är över. 

Sten 

 



Nyinflyttade 
Vi heter Mikael Lindfors, 29 år, och Ylva Jonsson, 22 
år, och det är vi tillsammans som har flyttat in på 
Skråmträsk 80 med Liam, 6 år, som bor här varannan 
vecka, vår lilla hund Viggo och katten Rambo.  
Micke jobbar på Kågesågen som maskinförare och 
Ylva jobbar på Cape mark som maskinförare. Vi 
bodde tidigare i en villa i Kåge men vi har alltid känt 
att livet på landet är något vi strävat efter då Ylva är 
uppväxt dels här i Skråmträsk men främst i Järvtjärn 
där hennes föräldrar bor. Ylva har ett stort 
hästintresse och i framtiden så hoppas vi på att starta 
en hästgård här hemma, vilket också är en av anledningarna till att vi valde att 
flytta hit. Micke gillar i princip all typ av sport men främst ishockey. Vi trivs bra 
och ser fram emot många lyckliga och fina år här i Skråmträsk! 

Ylva och Mikael / Nina 

 
I augusti flyttade familjen Antonsson/Fjällström till ”Åfällan”, V. Skråmträsk 5, där 
Ann-Gerd och Karl-Johan Antonsson bott tills dess. Det blir genom Anna, 42, 
den fjärde generationen i rakt nedstigande led på gården. Peder, 45, har också 
sina rötter i trakten, då han är född och uppvuxen i Skellefteå. 
Anna är språkkonsult med eget företag, och jobbar dessutom på Språkrådet. 
Peder har sin arbetsplats på North Kingdom, och ungdomarna Alvar, 17, och 
Emmet, 16, går på gymnasium i stan. 
Familjens stora gemensamma intresse är deras husdjur, två hundar och två 
kattor, och en häst finns inackorderad i östra byn. 
Vi önskar familjen, som tidigare bodde i sörmländska Rönninge, välkommen till 
Skråmträsk. 

Ann-Gerd 

Förskolan i Skråmträsk  
Enligt Petra Sahlin (rektor för Sunnanå, Falkträsket, Klutmark och Skråmträsk 
förskolor) så har de fyllt på med barn upp till kapacitetsbedömningen vilken är 
40 barn på våra två förskolor i Skråmträsk. De barn som står i kö under våren 
kommer att erbjudas plats på annan förskola inom vårt område i första hand och 
annan förskola i Skellefteå kommun i andra hand. 
Skellefteå kommun växer så det knakar vilket innebär att det också är svårt att 
rekrytera pedagoger. I dagsläget öppnas nya avdelningar eller förskolor i första 
hand i befintliga lokaler som finns men som inte används. Dessa är inte många. 
Dilemmat kan bli att hitta personer som kan jobba på förskolor som öppnar när 
det i dagsläget redan är svårt att rekrytera till våra befintliga förskolor. 
På mötet fick Petra frågan om det finns planer på att utöka platser i Skråmträsk 
och hon svarade nej på den frågan. Hon fick också frågan om hur många barn 
det behövs i kö för att det eventuellt kan bli aktuellt med en utökning av platser. 
Den frågan skickade hon till sin Lokalgrupp som skulle ta den vidare till 
biträdande avdelningschef för förskolan för vidare diskussion och arbete. 

Nina 



IFK 
IFK Bjurfors har haft höstens arbetsdag. Där blev bl.a. hockeyplanen sladdad 
och man gjorde även en del jobb på lekparken m.m. 
Tanken är att det ska finnas is på ishockeyplanen även i vinter där det ska spelas 
gubbhockey vissa kvällar. Men det bästa är ju om banan används så mycket 
som möjligt under vintern. 

Sten 

 

Skottarpengar 
En del har uppmärksammat ett inlägg på Facebook om skottarpengar och 
undrat vad detta är för pengar. Varje år så ger kommunen en summa pengar till 
skolan för att föräldrarna till skolbarnen ställer upp och skottar hockeyplanen en 
vecka var per vinter. Dessa pengar får barnen vara med och önska om vad de 
ska gå till. Det kan vara pizzalunch, besök av glassbilen sista skolveckan, 
skolresor eller leksaker. Helt enkelt en liten guldkant till barnen. 

Cecilia 

 

Jaktklubben 
Byggandet av nytt älgslakteri har gått enligt plan och nu finns en färdig 
betongplatta som granne till Evakåkens lämningar. Mycket arbete har också 
lagts ner på att få till en stadig tillfartsväg och till att jämna marken på 
byggplatsen. Till våren är det tänkt att huset ska byggas för att finnas klart till 
nästa års jakt. Eftersom vi i år haft sämre tillgång till ordnat slakteri så har vi 
begränsat avskjutningen något. Sammanlagt har 21 älgar fällts, 14 vuxna och 7 
kalvar. För att nå årets mål borde ytterligare 7 kalvar fällas. 

Per Olov 

 

Kronvilt 
I september ordnades ett informationsmöte i Bönhuset angående kronhjort, ett 
vilt som blir alltmer vanligt i Skråmträsk och i hela Västerbottens kustland. Där 
beskrevs kronhjortens biologi, jaktmetoder och jakttider. En ansökan om att 
bilda kronhjortskötselområde för Skellefteå södra älgskötselområde är 
inskickad. Om ett sådant område bildas kan vi börja jaga kronhjort under 
planerade former. Som läget är nu så kan vi bara skjuta årskalvar och under en 
kortare period. Under hösten har en kronhjortskalv fällts i byn. 

Per Olov 



EFS 
lör 19/11 18.00 Café. Krister Johansson berättar och visar bilder om 

Ukraina. Insamling till Ukraina, servering. 

sön 4/12 18.00 Välgörenhetskonsert med kören A´Cord till förmån för 
Ukraina under ledning av Ellinor Båverman. Servering. 

lör 10/12 17.00 Julfest. Barngrupperna med ledare. Servering. 

sön 25/12 8.00 Julotta. Åke Hägglund. Sång och musik: Hilda, Elsa och 
Magda. Vi bjuder på alkoholfri glögg och pepparkakor. 

fre 6/1 11.00 Trettondagsgudstjänst. Lars och Birgit Lundström. 
Servering. 

sön 15/1 11.00 Gudstjänst. Mats Lindberg, sång Gunnel Sandström. 
Servering. 

Årsmöten: EFS den 12/2 och Bönhusföreningen den 19/2. 
Inger 

SPF aktiviteter 
• På måndagar mellan 17–18 är lättjympan igång, och den som vill kan stanna 

kvar och spela boccia mellan 18 – 19. 

• Tisdag den 22 nov. kl. 13.00 träffs vi till ”afternoon tea” med fika och annat 
tilltugg, och Erik visar naturbilder. 

• Det blir traditionsenlig julfest på Luciadagen den 13/12 kl. 12.00. Vi sjunger 
julsånger mm. och upplever julstämning i mysiga advent. 

Om vi blickar framåt mot nästa år, kan vi nämna årsmötet onsdag den 15/2. 
Välkomna alla till våra träffar! 

Styrelsen genom Ann-Gerd 

 

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, Sten Sjöberg och Nina Larsson-Åström. 
Utgivningstillfällen: februari, april, juni, september och november. 


