
ÅTRÄSK 8500 år

ÅTRÄSK är en av de två äldsta kustbyarna i Norrbotten. För 8500 år sedan var Åträsk en havsvik där man efter 
arkeologiska utgrävningar kunde konstatera att man levde på säljakt och fiske. För 3500 år sedan bestod menyn av 
ren, älg och bäver efter att landhöjningen gjort byn till en inlandsby.
Jordaboken 1676 upptar två rökar. Under 1800 och början av 1900 talet upplevde Åträsk en befolkningsexplotion. 
Då fanns det 3 affärer, café, gästgiveri, danslokal och skola, även en del småindustri förutom jord och skogsbruk.
1964 bodde här 115 vuxna för att under 1980 talet endast bestå av en handfull människor. Idag bor ett 40 tal bo-
fasta förutom under sommaren när befolkningen mer än fördubblas.
ÅTRÄSK är mycket mer än en by med gamla anor, där kan man erbjuda vackra vyer med många utflyktsmål och 
sevärdheter väl värda att besöka.

Sevärdhet
Sågforsbron är en av länets mest värdefulla broar, den enda bevarade äldre träbron med flera spann. Bron byggdes 
1902, men kan ha byggts redan flera hundra år tidigare. Den har en mycket ålderdomlig utformning av träbalkar 
på stenkistor av timmer.

ÅTRÄSK Bygdegård
Bygdegården i Åträsk är före detta skolan i byn, Den 
uppfördes 1938 sedan den skola bönderna uppförde 
1904 befunnits för liten och inte uppfyllde kraven. 
Skolan upphörde höstterminen 1956 och skolbarnen 
bussades till Lillpite. Kommunen överlät skolan till 
byn och Åträsk Bygdeförening bildades ett antal år 
därefter.
Läs mer på hemsidan www.bygdegardarna.se/atrask

ÅTRÄSK BYGDEFÖRENING 
Bygdeföreningen är synnerligen aktiv. Förutom Åträ-
skdagen då den berömda goda hemgjorda palten ser-
veras anordnas pimpeltävling, Valborgsfirande, knytkalas i samband med årsmötesförhandlingar, surströmmings-
fest, glöggafton, kransbindning till jul. Lokalerna nyttjas till studiecirklar, i källaren är ett gym inrett. Bibliotek 
för utlåning av böcker, loppis, glassförsäljning och uthyrning av lokaler pågår året runt. De flesta aktiviteterna är 
öppna för allmänheten även om vi gärna tar emot nya medlemmar.

ÅTRÄSK

Ligger ca 10 km nordväst om 
Lillpite och ca 35 km från Pi-
teå stad.

Året om bor det 54 personer i 
byn (dec 2015) men befolkning 
mer än fördubblas under semes-
tertider.


