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Från redaktionen….. 
 
 

MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD 
 
MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: 
Carina Segerlund                Tfn: 0911-70253 
             E-post: segerlund@bigfoot.com 
 
FÖRENINGAR 
Föreningars aktivitetsupplysningar och annonser är gratis. 
 
ANNONS KOSTNAD  
Helsida    bybor 100 kr   övriga  300 kr / annons. 
Halvsida  bybor  75 kr    övriga  200 kr / annons. 
1/4 sida   bybor  50 kr    övriga  100 kr / annons. 
1/8 sida   endast bybor  20 kr 
 
Annons utformas i samråd med redaktionen. 
 
Ansvarig utgivare Intresseföreningens ordförande 
Redaktör och kontaktperson Carina Segerlund 
 
Redaktionen för denna tidning, tar ej ansvar för ev. ändringar i  
sakinnehåll, efter tidningens utskick. 
Annonsintäkter går till finansieringen av denna tidning  
(Sikfors Intresseförening) 

UTKÖRNINGSLISTA för tidningen 2003 
 
April: Sikfors älgjaktsområde (SVO) 
Maj: Fiskevårdsföreningen 
Juni: PRO 
Juli: Intresseföreningen 
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Nu har vi passerat vårdagjämningen 
och nyss var det nyår. Som alltid så säger vi, vad tiden går fort. Och det 
som göms i snö kommer upp i tö. Det är ju något att tänka på för oss alla 
Sikforsare som är kända för vår vackra by med städade gårdsplaner.  
Något som besökare gärna kommenterar. Det är ju även faktiskt så att 
man själv och inte minst grannen mår mycket bättre av en städad och fin 
omgivning.  
Att se en massa bråte runt gårdarna förtar intrycket av en vacker by! 
Har just nu sett på gamla bilder från Sikfors. Inga igenväxta slybackar ned 
till älven. Nej, då var det öppet och med fin utsikt. Precis så som  
de äldre talat om att det såg ut i byn tidigare.  
Röj och vi kommer alla att bli  
jätteglada när det åter blir ljust och öppet.  
 
Med vårliga hälsningar från en  Sikforsdiggare. 

Sikforsbygden, Borgfors har fått  
tillökning. Grattis  till familjen  
Öhman/Berglund som har fått en 
flicka 

Fisketävling 6 April  
på Lomtjärn.  

 
Kl. 12:00 – 13:00. 

 
Fina priser  

Vi bjuder på kaffe korv saft  

Sikfors Fiskevårds område 
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                                Styrelsen/SSK 
SSK 
Lördag 11/3 var det dags för SSK klubbmästerskap på skidor.  
Det var strålande väder med lite vindbyar, kvällen innan blåste de och 
stormade så mycket att det blev massor av  barr i spåren. 
Det var många unga skidåkare som ställde upp i årets klubbmästerskap 
samt att våra Vasaloppsåkare kom till start denna dag. Som vanligt var  
det en ivrigt hejande åskådarskara samlat runt spåret.  
Efter genomförd skidåkning bjöds det på varmkorv, saft, bullar, kaffe och 
sist men inte minst medaljutdelning och ett pris till alla deltagare från ett 
dignande prisbord. 

0-6 år Ett varv runt planen utan 
tid. 
Nr. 38 Felix Dahlkvist 
      20 Filippa Nilsson 
      33 Kajsa Söderberg 
      52 Ida Söderberg 
      36 Leo Dahlqvist 
      15 Albin Dahlqvist 
      18 Ida Löfgren 
 
7-9 år Två varv runt planen och 
på tid. 
Flickor:                             Tid 
Nr.  3 Jennie Stenvall       5.28 
      6 Karolina Elvelin      6.22 
Pojkar: 
Nr. 40 Anton Dahlqvist    4.05 
      38 Felix Dahlqvist      6.51 
 
9-11 år  2,5 km  
Nr. 19 Simon Häggström  9.28 
 
12-14 år 2.5 km 
Nr. 14 Sara Karlsson       12.59 
      25 Josefin Stenvall    14.40 
      32 Carolina Stenvall  15.20 

Damer  2.5 km Denna klass 
uteblev p.g.a inga deltagare. 
 
Herrar 5 km 
                                m.tid      s.tid 
1. Lars Nilsson         7.38      13.53 
2. Göran Karlsson     9.14     15.34 
3. Erland Häggström 10.47   16.04 
4. Jonas Löfgren       10.34   16.21 
5. Johan Nilsson         8.32    16.37 
6. Jan Löfgren           10.05   16.47 
7. Sune Nilsson           8.24   17.33 

Här är alla som fick  medalj och  
pokal , det saknas två som inte ville 
vara med på bild.  
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Bilder från klubbmästerskapet  lördag 11/3 2003 

Kan pappa åka Vasaloppet så kan 
jag åka klubbmästerskapet, så här 
värmde en av Vasaloppsåkarna . 

Lennart ”Laban” Nilsson vår 
glada speaker för dagen... 

Det här var jätte jobbigt aldrig mer 
sa Karolina Elvelin 

Josef Nilsson med sina 90 år är 
nog den äldsta skidåkaren här i 
byn, han åker riktiga långturer 
på egna uppkörda spår.  
Klubbmästerskapet i år deltog 
han som åskådare.  
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Här har vi grabben  
Felix Dahlkvist som 
tyckte det  
var så roligt så  
han ställde upp i två 
klasser  den ena 
kom han först in 
mål, den  
andraklassen som  
då var på tid kom  
han god tvåa 
 
”Lycka till med  
skidåkningen Felix” 

Simon Häggkvist var ensam 
kille i 2.5 km klassen, men inte 
deppade han för det . 
Han kämpade på och åkte på 
9.28, pappa Erlands mellantid 
på 5 km var 10.47. 
Jag frågade Simon om  hans 
form  och om han hade tävlat 
mycket i år. 
- Nä, i år var det lugnt med 
både träning och tävlingar, 
hade funderingar på att sluta 
med då var det så kul att åka 
så jag hänger med ett tag till. 
 
Vem vet kanske vi får se  
Simon i större sammanhang 
när han blir äldre. 
Kanske Vasaloppet 
            Lycka till dig också 
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Filippa och Ida två bland de 
yngsta deltagarna som här  
väntar på prisutdelningen 

 - Vad tror du dom  
har för priser? 
Kanske de har  
en Barbie.  

Här ser vi Sara Karlsson glida 
lätt i mål. Hon vann sin klass  
2.5 km på tiden 12.59 

Reportage/bilder Carina /
red 

mmm 

Här radar de upp 
sig för  
herrarnas 5 km 
Gösta Karlsson 
Såg till att de inte 
blev någon 
trängsel och att 
de  
startade i tid. 
Men dessa 
grabbar är nog 
van mer trängsel 
efter att ha 
startat i Vasan. 
Så detta var nog 
rena barnleken.  
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En resumé från 6 st.  
Vasaloppsåkare med  
Sikforsanknytning. 
 
Inledningsvis började äventyret  
med att Jonas Löfgren och Johan 
Nilsson fyllde 30 år våren -02.  
Lars Nilsson yngre bror till Johan 
kom på en bra ide till present tyckte 
han. Lasse fixade startavgift till  
present till Jonas och Johan  
eftersom han ville åka själv, Lars 
ville helt enkelt ha åkkompisar. 
 
Idén tyckte Jan Löfgren, Göran 
Karlsson och Sune Josef Nilsson  

 
var perfekt eftersom en dröm har 
funnits att åka Vasaloppet, med  
påföljd att anmälan inskickades i 
mitten av maj –02. 
 
Upptakt med träningsläger börjar vi 
nov. i Sikfors, mest snack och lite 
löpning på elljusspåret. Vi kom 
fram till att skall vi orka 9 mil  
fodras mycket individuell träning, 
sagt och gjort uppladdningen har 
börjat. 
 
Vid juletiden, träningsdag i Piteå på 
Grisberget. Alla var ganska lika 

Vasaloppet 2 mars 2003. 
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utom Lars han kanske har skött  
träningen bäst. Endast 2 månader 
kvar till start. 
 
16 mars, Andörjan 4 mil i Älvsbyn. 
En mycket bra tävling som 
uppladdning för Vasaloppet.  
Den gäller som seedningstävling  
för Vasan. 
I Vasan startar Lars i 4:e led, Jonas 
och Göran i 7:e led, Johan och Sune 
i 8:e led och Jan i 9:e led.  
Det är bra för i 10:e startled startar 
alla första  årsåkare och oseedade 
åkare som är säkert ett par tusen  
löpare. 
 
Nu är det nära. Fredag 28 mars. 
Avresa till Sälen med buss 08.20 
från busstationen i Piteå.  
Vi har haft turen att åka med ett 
gäng från F21 Luleå som åker varje 
år.  
Göran Karlsson har kontakter, 
mycket värdefulla för oss som 
förstagångsåkare. Totalt var vi 27 st. 
därav 4 kvinnor med målsättning att 
åka Sälen – Mora 9 mil. Mycket 
positivt och trevligt gäng, många 
goda råd att drick mycket, ät 
mycket. 
Framme hos Karin i Torgås 1,5 mil 
från starten i Berga by. Sen middag 
pasta, pasta, vätska. 
23.30 sov vi alla,. Bra förläggning 
och bra mat. 
 
Lördag 1 mars. 
Frukost 08.00. Havregrynsgröt och 

fibergröt i stora lass och smörgås. 
Därefter avresa till Sälen och  
kollade, sen kontroll vid startplatsen  
Berga by. Uthämtning av 
nummerlappar, seedning och koll på 
startfållan nästan 1 km lång. 
Handlade lite skidprylar i ett jättetält 
där kommersen var stor.  
Tillbaka till Torgås för lunch, 
 korvgryta. Nu vidtogs svåraste  
momentet, vallningen. Vi lyssnade 
på andra och på lokalvädret, från 
F21 följde nämligen en meteorolog, 
Nikke Juuso som skulle åka Vasan. 
Vi la två lager vax, plus fästvalla 
under steget sju eller åtta lager, höll 
på ca. 2,5 timmar sen test åkte vi ett 
spår på 3 km. Mycket prat om glid 
och fäste, lite nervösa. Vi tog ett  
beslut, nu kör vi med detta under 
skidorna, bära eller brista. 
Middag 18.00. Pasta, pasta, vätska 
lite mindre skämt vid borden,  
allvaret har börjat. 
Alla sov 21.00. 
 
Söndag 2 mars. 
Vasaloppsdags. 
Väckning 04.00. 
Åtta grader kallt. 
Frukost, 
havregrynsgröt, 
fibergröt i stora lass. 
Rätt klädsel, packa skidbälte, russin, 
dextrosol, sportdryck och valla.  
Datachips på höger ben. 
Avresa startfållan Berga by.  
Parkerade bussen 06.00. Lämnade 
våra kläder och drickprylar i märkt 
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väska med våra startnummer i stora  
containrar för transport till Mora.  
Vi tänkte, få se om vi hittar våra 
prylar efter målgång. Vi placerade 
våra skidor och stavar i startfållan  
vi blivit tilldelade och försökte 
lägga på minnet var vi ställt 
utrustningen. Sen in i bussen, vila 
och vätska bland spända, 
sammanbitna åkare. 
07.30. In i startfållan, uppvärmning, 
gymnastik ur jättehögtalare.  
Av med ytterkläder. 
07.45. En mäktig upplevelse när  
staren gick 08.00, 14 700 åkare  
börjar röra på sig med målsättning 
att åka skidor 9 mil till Mora. 
Första backen efter start var längre 

och större än vi trodde, stigning  
175 meter på 1 km, trångt, 
försöker hålla utrustningen hel. 
Smågan efter 12 km, trångt vid  
matborden, sportdryck och 
blåbärssoppa.  
Sune och Johan beslutade att vi följs 
till Risberg i första hand 35 km. 
Mellan Smågan och Mångsbodarna 
kom vi ifatt Jonas och Göran som 
startade i startled 7. Vi beslutade att 
vi kör tillsammans till vidare. 
Tiden till Mångsbodarna 24 km var 
2.37 mycket trångt och svårt att köra 
ändå fanns det alltid 5 och 6 spår. 
Uppförsbackarna innan Risberg tog 
på mångas krafter, leden började 
tunnas ut. I Risberg efter 35 km, 

Bild tagen från klubbmästerskapet i Sikfors 
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sportdryck, blåbärssoppa, buljong 
och bullar.  
Vi fyra åkte på i jämn fart mot 
Evertsberg där vi anlände i god 
form 48 km på 4,56. 
 
Utförskörningen mot Oxberg 14 km 
hade vi loppets högsta hastighet 
nämligen 10,83 km/tim. 
I Oxberg efter 62 km åkning åt  
och tankade vi ordentligt.  
Där vid matborden i Oxberg fick vi 
fyra syn på Janne Löfgren som  
startade i startfålla 9. Han kände sig 
i fin form, bra skidor och gott  
humör. Vi sa till varandra: endast  
28 km kvar. Det klarar vi nog. 
Vi fem sa till varandra att vill någon 
köra så är det fritt.  
Jonas och Johan drog iväg, efter en 
mil drog även Janne med fint glid. 
 
När vi var någonstans mellan  
Oxberg och Hökberg gick Lasse 
Nilsson i mål i Mora med en tid av 
6,49 på 4182 plats. 
Trötta med optimistiska skidade vi 
in i Hökberg 19 km kvar, soppa, 
sportdryck och många trötta åkare 
vid matborden. 
Till Eldris sista kontrollen före 
Mora 9 km kvar. Där serverades 
även kaffe, rena dopningen tyckte 
vi.  
I Eldris tror vi passerade Janne  
senare Jonas och Johan utan att  
någon uppmärksammade detta.  
Göran och jag skidade på med nya 
krafter mot Mora. 

Den berömda klockstapeln dök upp. 
Nu började inkörningen till Mora, 
massor med folk var kvar och 
 hejade på oss med tanke på att  
Oskar Svärd gick i mål ca. 5 timmar 
tidigare. 
Sen dök portalen up, I fädrens spår 
för framtids segrar. Härlig känsla 
när den passerades. Stannade efter 
75 meter, tog av oss skidor och 
stavar, konstig känsla efter 9 
timmars åkning.  
Vid målet stod Lasse duschad och 
fräsch, även Janne, Johan och Jonas 
stod och väntade på jag och Göran. 
Ett lyckligt gäng var återsamlat i 
målfållan. 
 Nu in i dusch och omklädning.  
Vi alla sex pratade i munnen på  
varandra, kollade blåsor och ev.  
skavanker.  
Jättebelåtna att vi alla sex klarat vårt 
mål  första Vasaloppet. 
Sen sökte vi igen vår buss, transport 
till Sollerön 1,5 mil från Mora,  

konferensställe, god middag 20.00. 
Sov på madrasser. 
 
Väckning 3 mars 06.00. Frukost. 
Hemresan mot Piteå 08.00 via Mora 
där hämtades diplom och kollade på 
Mora dagen efter. Imponerad av att 
allt fungerar, går ej att beskriva 
måste upplevas. Raka vägen hem, 
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anlände Piteå 20.30. 
                        fortsättning nästa sid. 
Lyckliga över prestationen vi utfört, 
tog farväl av skidsällskapet från  
Luleå. 
Frågan kom upp? Syns vi nästa år 
igen? När vi smält alla intryck fått 
lite distans pekar mycket på att  
några av oss anmäls till det 80:e  
Vasaloppet 2004. 
 
Placeringarna blev följande 
Sune Nilsson   
plats 9698 tid 09.06 
Göran Karlsson  
plats 9697 tid 09.06 

Jonas Löfgren  
plats 9517 tid 09.00 
Johan Nilsson  
plats 9516 tid 09.00 
Jan Löfgren   
plats 9431 tid 08.57 
Lars Nilsson   
plats 4185 tid 06.49 
 
Åkprofilen som ni kan se på  
sidan 13  som i detta fall är 
Lars Nilssons visar mellantid/
åktid, placering och km/h från 
starten i    Sälen till målet i Mora. 
 
Skidhälsningar  / Vid pennan  Sune 

Påsken närmar sig med häxor 
och godis. 
Varför inte göra ett annorlunda 
bröd till Påskbuffén  
 
Lottas Tomat och vitlöks  
fyllda bröd. 
Hel sats 52 st 
 
1 L ljummet till varmt vatten 
1 påse torrjäst 
1 dl olja 
2 kg vetemjöl 
 
Blanda nästan allt mjöl, (spar ca 
2-3 dl till utbaket) med torrjästen  
Tillsätt vatten och olja. 
Rör och knåda  till en jämn smet. 
Låt jästa 30-40 min. 
 
 

Fyllning: 
1-2 hela vitlökar pressade 
5-8 soltorkade Tomater  
4 dl olivolja 
Hacka tomater och blanda i olja 
och vitlöken. 
 
Dela degen i fyra delar. 
Kavla ut till en platta på 30 ggr 
45 cm. 
Bred på fyllningen vik omlott skär 
ut trekanter låt jäsa på plåt i 30 
min. 
Pensla med olja eller om det 
finns fyllning kvar, strö lite 
grovsalt eller örtsalt över 
 
Gräddas i 225 grader i 10-12 min 
tills de fått fin färg 
 
Lycka till... 
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Lars Nilssons åkprofil 
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OBS!!! 
NYHET I APRIL 

Nyhet från och med April 
kommer du även att kunna 
läsa tidningen på Sikfors 
egen hemsida adress: 
www.sikfors.com. 
 
Alla nummer från i år kommer 
att finnas tillgängliga så har 
du missat något och inte har 
kvar tidningen och kanske 
behöver kolla ett datum eller 
vill se bilderna i färg så är det 
bara surfa ut på nätet. 
Nu är tidning tillgänglig för 
släkt och vänner utanför byn. 
  Hälsningar Carina/ Red 

Träningsmatcher damerna 
5/4    15.30   Sikfors - Öjebyn 
6/4    16.00   Sikfors - Lira 
13/4  15.00   Sikfors - Trångfors 

DM 
I år avgörs DM genom gruppspel 
där segraren i varje grupp går 
vidare till semifinal. Det är fyra 
grupper med tre lag i vardera. I 
Sikfors grupp ingår Piteå och Kalix.  
 
1:a omgången spelas 10 april 
19.00 
Sikfors SK - Piteå IF 
2:a omgången spelas 26 alt 27 
april 2003 
Kalix DFF – Sikfors SK 
 
När tiden för Kalixmatchen är  
bestämd kommer den att finnas på 
damlagets hemsida: http://
hem.passagen.se/sikforssk 
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SPELSCHEMA - Sikfors Gruscup 24/4-27/4 2003 
    
GRUPP A          GRUPP B      GRUPP C              GRUPP D  
Hornskroken IV        Älvsbyn IV              Storfors IV  Trångfors IV  
Sikfors III          SSK/ÖIF IV       Svensbyn III  Öjebyn III   
Gammelgården IV     Bergnäset III      Kalix DFF IV Bergnäset IV  
Notviken IV          Västerbotten IV      Trångfors III Norrbotten IV   
TORSDAG 24/4     

     1. Älvsbyn-SSK/ÖIF  B 17.30   
 2. Svensbyn-Storfors C 18.20  
 3. ÖIF-Trångfors Div4 D 19.10  
 4. Sikfors-Hornskroken  A 20.00  
FREDAG 25/4     

  5. Norrb-Bergnäset Div4  D 17.30   
 6. Västerb-Bergnäset Div3  B 18.20  
 7. Trångfors Div3-Kalix DFF  C 19.10  
 8. Notviken-Gammelgården  A 20.00  
 9. Trångfors-Norrb  D 20.50   
 10. SSK/ÖIF-Västerb  B 21.40  
 11. Sikfors-Gammelgården  A 22.30  
LÖRDAG 26/4     

  12. Kalix DFF-Svensbyn  C 08.00   
 13. Bergnäset Div4-ÖIF Div3  D 08.50  
 14. Älvsbyn-Västerb  B 09.40  
 15. Hornskroken-Notviken  A 10.30  
 16. Bergnäset Div3-SSK/ÖIF  B 11.20  
 17. Storfors-Trångfors Div3  C 12.10  
PAUS     
  18. ÖIF Div3-Norrb  D 13.30   
 19. Notviken-Sikfors Div3  A 14.20  
 20. Bergnäset Div3-Älvsbyn  B 15.10  
 21. KalixDFF-Storfors  C 16.00  
 22. Trångfors 4-Bergnäset 4  D 16.50  
 23.Gammelgården-Hornskroken  A 17.40  
PAUS     

  24. Svensbyn-Trångfors Div3  C 18.50   
 25. 4:an grupp B – 4:an grupp D  19.40   
 26. 4:an grupp A – 4:an grupp C  20.30   
 27. 3:an grupp A - 3:an grupp B  21.20   
 28. 3:an grupp C - 3:an grupp D  22.10   
SÖNDAG 27/4     

  29. 2:an grupp D- 2:an grupp A  07.30    
 30. 2:an grupp B - 2:an grupp C  08.20   
 31. 1:an grupp A - 1:an grupp D  09.10   
 32. 1:an grupp B - 1:an grupp C  10.00   
 33. Förl Match 25- Förl Match 26  10.50   
 34. Segr Match 25- Segr Match 26  11.40   
PAUS     

  35. Förl Match 27- Förl Match 28  12.45    
 36.Segr Match 27- Segr Match 28  13.35   
 37.Förl Match 29- Förl Match 30  14.25   
 38.Segr Match29- Segr Match 30  15.15   
 39.Förl Match 31- Förl Match 32  16.10   
FINAL     

  40. Segr Match 31-Segr Match 32  17.00    
  Sida 15 
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ENKÄTEN OM VÅRA 
INKÖPSVANOR  
Nytt utskick kommer nu av  
enkäten om daligvaruservice då 
tidigare utskick inte blev utdelad i 
samtliga postlådor. Det är 
mycket viktigt att vi alla besvarar 
enkäten om våra inköpsvanor. 
Dina synpunkter på butikens 
service, sortiment, öppettider 
mm. är ett viktigt inslag i arbetet 
med att anpassa butiken till den 
efterfrågan och behov som finns.  
Projekt "Affär på landet" ska 
hjälpa till med att göra 
lanthandeln ekonomiskt hållbar 
på lång sikt och göra lanthandeln 
till en servicepunkt i bygden.  
För oss i Sikforsbygden är det 
mycket viktigt att vår affär 
kommer med i detta projekt. Vi 
vet att utan affär stagnerar 
mycket. Villapriserna sjunker 
drastiskt. Skolan kan påverkas 
negativt. Vi har pågående projekt 
som också kan påverkas 
negativt.  
Så låt oss alla ställa upp och 
besvara enkäten och även jobba 
för att Sikforsbygden lever. Det 
har vi alla den största nyttan av.  
 
Ordförande i 

Påminnelse  
 
Till er i Grupp 1  
Nu efter 5 år är det åter er 
tur att ta hand om flaggor 
och granen 
 
Nytt för i år är att ta  hand 
om Majbrasan. 
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SSK 
 
Sikfors SK har haft sitt 77:e  
årsmöte söndag 9/3 på Folkets 
Hus. 
 
Verksamhetsåret 2002 har innehållit 
många olika verksamheter för SSK.  
Vi har ett damlag som kommer att 
spela i div.3 denna säsong.  
Herrfotbollen bedrivs i samarbete 
med Böles herrlag där vi också  
bedriver samarbete med ett pojklag 
94-95.  
 
SSK har även samarbete med 
Svensbyn med ett flicklag födda  
- 88 och där har Sikforstjejen 
Sandra Bergström visat framfötterna 
på ett imponerande sätt och har 
under  
vintern fått prova på att träna och 
spela med länslaget för flickor. 
SSK:s damlag genomförde den  
årliga Gruscupen  3 – 5 Maj. 
 
Under sommarlovets början bedrevs 
ADIDAS Fotbollsskola med ett  
50-tal deltagare i alla åldrar under 
ledning av Nils Bergström, Urban 
Segerlund och 4 sommarjobbare. 
Skidträning har även denna säsong 
letts av Erland Häggström för ett 
10-tal deltagare. 
 
Sikfors Fiskefestival genomfördes  
i sedvanlig ordning 31/5 – 2/6. 
 

 
Årsmötet beslutade att ändra på 
medlemsavgiften till SSK.  
Följande medlemsavgifter gäller  
efter årsmötet. 
Enskilda medlemmar 50:- 
Familjekort 150:- 
Medlemsavgiften betalas in på  
Pg. 6 53 10-5, var vänlig uppge 
namn och personnummer på  
talongen. 
I år hade valberedningen i uppgift 
att hitta en ordförande efter  
Sune Nilsson som hade avsagt sig 
omval, med det är svårt att hitta en 
person som kan tänka sig ta på sig  
ordförandeposten så Sune ställer 
upp som ordförande i 1 år som  
fyllnadsval. 
Så här ser styrelsen för SSK ut 
2003. 
Ordf. Sune Nilsson 
Sekr. Maria Bergman 
Kassör Maud Nilsson 
Ledamöter:  Kjell Lidman  
                    Gösta Karlsson 
Suppleanter: Lennart Nilsson  
                     Dennis Lundgren 
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Sikfors Intresseförenings 
årsmöte 
Mötet inleddes med att Rickard 
Lindström informerade om projektet 
”Affär på landet”. Projektet skall 
främja lanthandeln i hela Sverige. 
Länsstyrelsen finansierar projektet i 
två år till att börja med.  
Till Norrbotten utgår 4.5 miljoner 
kronor av totalt 20 miljoner.  
De affärer som har en möjlighet att 
överleva ska få hjälp av mentorer  
att driva och utveckla sina butiker. 
Enligt Rickards uträkning är  
köptroheten mycket låg här men  
vi ifrågasätter projektets 
 beräkningsmetod på antal hushåll. 
De går efter en mall där de räknar 
med ett antal hushåll i en omkrets/
omland, vare sig man handlar eller 
inte, och i vårt fall rör det sig om 
350 hushåll.               
I Sikforsbygden är vi ca 170  
hushåll. 
Enkäten där vi 
fick tycka till om  
affären och våra 
inköpsvanor  
kommer enligt 
Rickard att göras  
om eftersom ett 
antal hushåll inte  
fick den. 
Sune A Nilsson redogjorde på ett 
utmärkt sätt för vårt bolag Sikfors 
Camping & Konferens AB  
ekonomiska ställning fram till 
räkenskapsårets slut och 
utvecklingen under åren. Bolaget 

heter numera Sikfors Utveckling 
AB och Udden drivs, som vi 
tidigare informerat om, av Åsa 
Nilsson.  
 
Bolaget och Udden har under Sunes 
ordförandeskap utvecklats på ett 
mycket bra sätt och vi framför vårt 
stora tack till Sune som har avgått 
som ordförande. 
 
Ett viktigt beslut som mötet tog var 
att i fortsättningen ska den grupp 
som sätter upp och tar ner flaggor 
och julgran även ta hand om  
Majbrasan vid Sikforsgården.  
Inte så betungande då detta 
upprepas endast vart 5:e år. 
 
En del informationer lämnades.  
Sikfors Utveckling AB:s nya  
styrelse består av Dick Olovsson 
ordförande, Peter Määttä, Ove 
Olofsson och Mats Öhgren. 
 
Piteå kommun har tagit beslut om 
medfinansiering i projekt Gamla 
Kraftverket. Under april kommer vi 
att få sätta oss ned med Vägverket 
angående skyltning och 
utsmyckning vid infarterna. Vi har 
lämnat in en skrivelse till 
Länsstyrelsen om 
hastighetsbegränsning på Heden när 
nya vägen 555 är klar.  
Vi har startat så smått med att  
dokumentera Sikfors efter 1900. 
Man kan ev. få ekonomisk hjälp vid 
trädplantering i byar. Medlemmarna 
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uppmanas att komma med förslag 
till ordförande. 
Ur en diger verksamhetsberättelse 
nämner vi en del.  
Vi har ökat befolkningen i 
Sikforsbygden med 11 personer, så 
nu vid årsskiftet var vi 252 personer.  
Barn och ungdomar under 20 år är 
101 till antalet och över 70 år är det 
47 personer.  
Vi har jobbat med 
hastighetsbegräning på väg 374 vid 
nedfarten till dammen, deltagit i 
Landsbygdsriksdagen i Piteå, haft 
fältbesök i  
Sikfors i anslutning till densamma, 
anordnat temaafton Sikfors mot  
narkotika, städat upp 
parkeringsplatsen på väg 374, haft 
information från Civilförsvaret, 
gjort erinringar om vägbygget, 
skrivit om vägbelysningen i byn, 
röjt på Vallidan, utrett om möjlighet 
till automatbensinstation, medverkat 
i Piteå ByaForum och 
Älvdalsgruppen,  och mycket mera.  
 
Kvällens häftigaste inslag var  när 

Emma Stenvall, Jim Nilsson, Stina 
Nordkvist och Therese Segerlund 
visade egna framtagna reklamfilmer 
om fyra företag i Sikfors. Fyndigt, 
roligt och proffsigt.  
De har tillsammans med andra 
ungdomar ingått i ett EU-projekt 
”Ung på landet” under ledning av 
Christer Hansén från Arnemark.  
 
John Lundkvist som varit kassör i 
Intresseföreningen i många år 
avgick i och med detta årsmöte. 
Vårt varma tack till John för hans 
stora insatser i 
byautvecklingsarbetet. 
 
I styrelsen ingår nu förutom 
undertecknad, Peter Määttä, Ronny 
Karlsson, Eva Lidman, Carina 

 
Medlemsavgiften till Sikfors  
Intresseförening  
Pg 755032-0,  
50 kronor för enskild,  
80 kronor för hushåll.  
 
Skriv antal familjemedlemmar, 
bra för oss om vi kan visa på 
högt antal medlemmar.  
 
Det går även mycket bra att  
betala medlemsavgiften direkt 
till kassören  
Ronny Karlsson,  
Sikforsvägen 31.  
Tack för ert stöd! 
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Tummen upp för Leif & Eva Lidman som 
hjälpte mig när  
frysen gick sönder / Märit 

SSK:s påhopp under "Tummen ner" i förra numret gäller 
Intresseföreningens styrelsemöte onsdagen den 19 februari.  
Vi planerar våra styrelsemöten halvårsvis och inte från gång till  
annan med undantag för första mötet efter årsmötet då det kan  
finnas nya i styrelsen som ska vara med vid planeringen av  
mötesdagar.  
I vår styrelse har vi de som arbetar varierande kvällstider och  
dagtider och även är engagerade i flera föreningar. 
Med vänliga hälsningar  
Sikfors Intresseförenings  
styrelse/Birgitta Jonsten Nordström 

Finns det någon som vill 
byta Reikibehandlingar 
med mig 
Monika Grannas 
Norra Sikforsvägen 
Tel. 65845 
070-3076721 
Jag har även kurser i  
Reiki  I + II + III  

HYRESLEDIGT 
Nedre lägenheten på  

Ebeneser 
1 rum och kök  

Ring 0911-70233 
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Sikfors Camping & Konferens 

Lunchöppet varje torsdag & fredag fram till sommaren ! 
Var lite lat & kom och ät ! 

Pris: 55:- för dagens, fredag har vi även efterrätt ! 

Restaurangen öppen varje helg under april 11-17 
 

Påsk har vi öppet alla dagar 11-17 samt trubaduren  
Kenneth Nordensky 

 i kåtan  fred & lördag kväll ! 
 

Lördag har vi även grillbuffé i kåtan.  
Ät så mycket du orkar för 100:- dryck tillkommer. 

 
 

Fredag & lördag 25-26 april 17-21 
Tacobuffé 55:- exkl. dryck ! 

 
Valborg ! 

Pub i kåtan efter majbrasan ! 
Musik från CD. 

 
Välkommen önskar Åsa med personal ! 

 
 
Sikfors Camping & Konferens         Hotell & Camping   Org.nr 
Kockvägen 9                                           Tel:  0911- 702 40         600514-9007 
942 94 SIKFORS                      Fax: 0911- 702 45          Innehar F-Skattsedel  
 
e-mail: camping@sikfors.com   
www.sikfors.com eller  www.camping.se/bd76   eller   www.piteunika.nu 
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TIPPA SIKFORS DAMLAGS MATCHER     
     
PRIS: 20:-          
                               1     X      2  1 X 2   
 
BAIK/Ersnäs - SSK      
    
SSK - Svensbyn      
      
Piteå FF - SSK      
         
SSK - Storfors      
       
Gällivare - SSK      
         
SSK - FC Norrskenet      
         
Öjeby IF - SSK      
         
SSK - Blåsmark      
     
Trångfors - SSK      
         
 
SSK - BAIK/Ersnäs      
     
Svensbyn - SSK      
         
SSK - PiteåFF      
         
Storfors - SSK      
         
SSK - Gällivare      
         
FC Norrskenet - SSK      
         
SSK - Öjebyn IF      
         
Blåsmark - SSK      
         
SSK - Trångfors      
    
Namn:__________________________ Tel:_________________ 
 
Besök gärna vår hemsida: http://hem.passagen.se/sikforssk  
     
Kan lämnas till Maud eller Lennart Nilsson     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Sida 23 

Sikfors SK damfotboll 
Hej! 
Vi är ett gäng tjejer som spelar fotboll i Sikfors SK. Vi spelar i 
division 3 och vårt mål för den här säsongen är främst att hålla oss 
kvar i serien. Men det kostar att vara med. Några av de kostnader vi 
har är resor till bortamatcher, domarersättning vid hemmamatcher etc. 
 
För att underlätta lite vänder vi oss därför till er med frågan om ni vill 
vara med och stödja vår verksamhet i form av sponsring till 
matchannons och/eller matchbollar. Ert namn kommer att vara synligt 
i samband med matchannons i Piteå-Tidningen vid någon av våra 
hemmamatcher. 
 
Tack på förhand! 
/Sikfors damlag 
 - - - - - klipp här- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - klipp här  - - - - - - - -  
 
Alternativ att välja mellan (ringa in ert val) 

1. Matchannons + matchbollar 1000 kr 
2. Matchannons  500 kr 
3. Matchbollar  500 kr 
4. Matchboll  200 kr 

 
 
Företag ___________________________________________ 
 
 
Adress ___________________________________________ 
 
 
Namn ____________________________________________ 
 
 
Datum ___________________________________________ 
 
Fyll i, riv ut och lämna till Maud eller Lennart Nilsson 
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TV Service 
Antenner 
Paraboler 

Digitalboxar 
Säljer och servar det  

mesta inom Radio & TV 
 

Boxer * Canaldigital * Viasat 
 
 
 
 
 

Adress. Prästgårdsgatan 62 PITEÅ 
(vid kioskpiraten) 

Välkomna 
Lars Forsberg 


