
LAKATRÄSK – ÅRETS BY 
Av Kenneth Rönnbäck, Lakaträsk 
 
”Genom att målmedvetet tillvarata bybornas engagemang, kunskap 
och kreativitet i utvecklingsarbetet för en levande landsbygd har 
Lakaträsk väl kvalificerat sig för utmärkelsen Årets By 2004” 
 
Lakaträsk by är en liten by i kommunen men ändock en by, som vägrar att ge 
upp kampen för sin överlevnad. Trots affärsnedläggelse och vikande inflyttning, 
så har byborna en kämpaglöd, som är djupt rotad. 
 
Byn tillhör en av dom mindre i kommunen, men i förhållande till sin storlek är 
det en aktiv by. Det gemensamma målet för alla bybor är att vända den negativa 
utflyttningstrenden och få till stånd en inflyttning, vilket har visat resultat om än 
i liten skala. 
 
Det finns idag flera föreningar, som var för sig och gemensamt verkar för vår 
bys fortlevnad. Som exempel kan nämnas Skoterklubben, som bl a 
upprätthåller ett nät av väl preparerade skoterspår samt har bidragit med bivack 
och grillplats i ena änden av Kroktjärn. Jakt & Fiske har iordningställt 
fiskevatten med inplanterad fisk. Folkets Hus – föreningen i samverkan med 
”Dansens Vänner” anordnar danskvällar, vilka är uppskattade av besökare. 
Många kommer från andra kommuner. Byalaget har bl a iordningställt/renoverat 
badstranden ”Playa Laka” utanför byn, och den börjar bli känd som en bra 
badstrand. 
 
Dessutom så har det 2002/2003 gjorts en stor slyröjning i och omkring byn bara 
för att inte låta byn växa igen, en sak som tyvärr många små byar riskerar att 
råka ut för numera. 
 
Alla bybor samlas vid olika tillfällen och har gemensamma träffar, där vi kan ha 
olika aktiviteter som boule, data, stenslipning, sömnad och rena trivselträffar 
enbart för att bibehålla byagemenskapen. 
 
Detta sammantaget bör anses vara en hedervärd och bra bedrift av en i 
sammanhanget liten by.  
 
Efter det att vår kära konsumbutik stängdes för några år sen, försämrades våra 
möjligheter till dagliga inköp av bl a matvaror. Byalaget har tillsammans med 
Röda Korsets Bodenavdelning fått till stånd en väl fungerande busstur till 
Harads en gång per vecka, så att alla bybor har möjlighet att få göra sina inköp 
av livsmedel och annat nödvändigt. Enbart detta är en sak, som ökar möjligheten 
att kunna bo kvar i vår fina by, vilket uppskattas av många bybor. Det är enormt 
uppskattat och viktigt för möjligheten att kunna bo kvar.  
 



Detta har troligtvis även haft till följd att vi har märkt, att den tidigare negativa 
utflyttningen har vänt mot det positiva – dock inte med stora siffror, men för en 
liten by är all inflyttning värdefull.  
 
Lakaträsk Byalag har dessutom efter långvariga och segslitna förhandlingar fått 
Telia att montera en mobiltelefonmast i byn, vilket inte har funnits tidigare men 
varit efterlyst av många. 
 
Vad vi åstadkommit kan förhoppningsvis i framtiden bidra till att locka fler 
invånare till byn. Var för sig är dessa insatser inte så stora, men sammantaget så 
är det lovvärda saker med tanke på vad en liten by som Lakaträsk kan 
åstadkomma med gemensamma arbetsinsatser och gott samarbete. 
 
Sammantaget kan sägas om vår by att vi, som många andra byar i samma 
situation, hoppas kunna överleva, även om det ibland verkar mot alla odds. Man 
kan ställa sig frågan, vad dom styrande menar med uttrycken ”Levande 
landsbygd” och ”Hela Sverige skall leva”. 
 
 
 
 

 
 

Vid en ceremoni på Kvarnängen i Boden tar Egon Nordqvist och Kenneth Rönnbäck, 
som representanter för Lakaträsk, emot kommunens utmärkelse för Årets By.  

 
 
 
 
 



     

Ur Lakaträsk – Krönikan, som 
utkom 1920 med ett enda num-
mer är följande hämtat. 

Skvaller-revy  
Ni vet, att man säjer, 
att i Lakaträsk finns grejer. 
Om ni lånar mig ert öra,  
skall ni nu få höra. 
Men som ni hör och ser,  
jag er alla nu så vackert ber 
att icke bliva stött för vad ni hör. 
Jag hoppas att det ger er gott humör. 
Fast skvallret blomstrat i alla tider, 
en och annan dock av skvallret lider. 
Därför ha vi gjort en sak, 
som vi kallar skvaller-revy. 
 
Först av hela ronden 
vill jag nämna Lakaträsk-bonden. 
Hans tal är högt, hans röst är gäll. 
Han diskuterar från morgon till kväll. 
I nykterhet och politik, 
han är sig alltid lik. 
Med huvut hastigt slängande 
och armar våldsamt svängande, 
han språkar vitt och brett. 
Så har han alltid sig betett. 
 
En landstingsman vi också fått 
och detta föll på Bäcklunds lott. 
Han också i fattigvården är, 
och något av vår börda bär. 
De ha honom ock införliva’ 
med affärerna på kooperativa. 
Ett ordspråk finns, som värde äger, 
och som du vet det sanning säger, 
att den, som gapar över mycket, 
tappar ofta hela stycket. 
Om du högt på samhällsstegen tänker kliva 
kanske att det då till sorg kan bliva. 
För föreståndare det icke alltid är 
så bra att uti kvinnset bliva alltför kär. 

 
 
 

Flygbild över Lakaträsk 

 
 
 

 
 
 
Del av badstranden ”Playa Laka” 

 
 
 

Korvgrillning i samband med den 
årliga ”städardagen” i byn 


