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                                            Årgång  9     Nr 3  April   2006 

 

SSK SSK ÅSMÖTEÅSMÖTE  
PÅSK PÅSK PÅPÅ  CAMPINGCAMPING  

KLUBBMÄSTERSKAPETKLUBBMÄSTERSKAPET  
SPÄNNANDE SPÄNNANDE STUDIECIRKLARSTUDIECIRKLAR  

VARGENLIVS VARGENLIVS ERBJUDANDEERBJUDANDE  
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MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD 
 
MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: 
Carina Segerlund                Tfn: 0911-70253 
             E-post: segerlund@sikfors.com 
Erik Arvidsson                     Tfn: 0911-70230 
              E-post: sea@sikfors.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) 

Från redaktionen….. 

UTKÖRNINGSLISTA för tidningen 2006 
 

             April: SSK 
             Maj: Sikfors Älgjaktsområde 
            Juni: PRO 
            Semester uppehåll 
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När det gäller 
hästkrafter!  

Ring 

Medlemmar i Sikfors intresseförening,  
anmäl dig till en spännande studiecirkel idag. 

 
 

¤ Bygg din solfångare. 
¤ Friskvård/gympa. 
¤ Dressyrkurs , hund för ungdomar. 
¤ GI-metoden, bli slank till sommaren, håll blodsockret på 

en jämn nivå, stora hälsovinster. 
¤ Akvarellmålning 
¤ Bokföring 
¤ Lapptäcksteknik, sidenbandsbroderi mm. 

 

Eller kom med förslag, så  ska vi försöka ordna det. 
 

Anmälan till Monika Grannas 658 45 

 
 
                          

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Niklas Pettersson 070 – 267 55 90 

MELLANBYGDENS 

HOVSLAGERI & HÄSTGÅRD 
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Sikfors Husmodersförening 56:e årsmötet 
 
Årsmötet förlöpte snabbt och rationellt med endast ett nyval och ett 
fyllnadsval som förändring från föregående år.  
Styrelsen har nu följande utseende:; 
Carin Löfgren ordf. 
Brittinger Öhgren V ordf.  
Eva Lidman sekreterare 
Gun Malm kassör 
Birgit Lundkvist 
Berith Lindfors och Margareta Dahlkvist ledamöter.  
 
Sikfors Husmodersförening har haft 29 medlemmar under året.  
 
Under verksamhetsåret har vi haft följande aktiviteter:  
2 styrelsemöten och 7 protokollförda medlemsmöten.  
Vi har sänt bidrag till katastrofdrabbade i Sydostasien/
Tsunamikatastrofen.  
Vår äldsta medlem Linnéa Andersson uppvaktades på sin  
födelsedag med blommor.  
Arnemarks Husmodersförening bjöds på medlemsmöte med  
morots/räksoppa och kumminbröd. Dessutom underhållning av 
Lena Wiklund med gitarr och sång.  
Valborgsmäss firades på stallbacken.  
Vi serverade SPF förtäring i Sikforsgården när de besökte Gamla 
Kraftstationen.  
Terminsavslutningen hölls vid Sikfors Camping & Konferens.  
Gun Malm och Sonny Lundberg representerade vår förening vid 
Norrbottens Husmodersförbunds årsmöte på Sunderbyns Folkhög-
skola.  
Vi har gjort en dagsresa till Morjärvs Ullspinneri och i samband 
med det ett besök på Grossistkompaniet.  
I november sålde vi palt i Sikforsgården.  
Den 4 december arrangerade vi adventsgudstjänst med Kyrkoher-
de Peder Jonsson och musik framförd av Lennart Öhman.   
 
Lilla Julafton firades med julgröt och skinka och naturligtvis tomten 
med julklappar. 
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Tack!! 
Tack alla som skänkt kläder och annat till barnhemmen i ryska Karelen. 
Tack alla som skänkt fraktbidrag, en förutsättning att få transporten be-
tald. Jag jobbar helt idéelt för Baltikumvännerna i Finland, det är lite  
lättare att få alla papper i ordning den vägen.  
Idag kan jag tyvärr inte ta emot mer, men lite längre  fram går det bra. 
Jag håller på med att ordna nya papper, gåvobrev och garantibrev och allt 
vad som behövs, för det har jag en tjej i Petrozavodsk som hjälper mig, 
Men pappersarbete brukar ju ta tid, så vi får ha lite tålamod. Som en del i 
finansieringen erbjuder jag också Dig att följa med på en spännande 
kombinerad turist- och hjälpsändningsresa. Varje gång jag är i ryssland 
på jobb tar jag ju med mig 10-12 väskor utan fraktkostnad, men det är ju 
inte så mycket att komma med, men är mycket välkommet dit det kom-
mer. 
 Nu den 23/3 åker jag igen, denna gång till en plats mellan Monchegorsk 
och Murmansk. Och då tar jag med mig Judith Stenvalls härliga  
hemstickade sockar, som kommer väl till pass i kylan. 

 
Vill du skänka en slant eller kläder, eller följa med ring: 

Monika Grannas 658 45, 070-258 25 21 

Rikskommittén Sveriges Nationaldag har förärat oss med en ny 
flagga när föreningen fyllde 55 år.  
Under året har vi även hyrt ut Sikforsgården och bagarstugan ett 
antal gånger. 
 
Våra möten präglas alltid av god gemenskap och glada skratt, så 
även vid detta årsmöte som förgylldes av gott fika och smörgåsar 
gjorda av Margareta Dahlkvist och Raili Elvelin. 
 
 

                                                                   Styrelsen/Eva Lidman 
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                  SIKFORS INTRESSEFÖRENING 

 

                  VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2005 
 

Ordinarie styrelseledamöter under verksamhetsåret 
 
Ordförande Ronny Karlsson 
V ordförande Ove Olofsson 
Sekreterare Bengt Ingesson 
Kassör Dourina Wikström 
Ledamot Monica Grannas 
Ledamot Ronald Karlsson  
Ledamot Eva Öhman 
 
Under året har styrelseledamöter deltagit i följande möten 
Styrelsemöten 10 
Bolagsstämma Sikfors Utveckling AB   1 
Medlems/Allmänna   2    
Piteå ByaForum/PiteÄlvdalsgruppen   
Projekt Gamla Kraftverket 
Projekt Upplevelseindustri Piteå Landsbygd  
  
Verksamheter och händelser under året 
Befolkningsutvecklingen  
2004-12-31 var folkmängden i Sikforsbygden 345 personer med en me-
delålder av 38 år.  
 
Nyinflyttade har uppvaktats med boken ”Sikfors by och byakista.” 
 
Vi ansökte om Byapeng från kommunen och erhöll 10 000 kronor. Peng-
ar som används i vårt utvecklingsarbete.  
 
Sikfors Utveckling AB ägare Sikfors Intresseförening.  
Styrelsen har under året varit Dick Olofsson ordförande, Peter Määttä, 
Ove Olofsson och Mats Öhgren. Bolagets verksamhet har under 2004 be-
stått i fortsatt avveckling av verksamheten vid Udden Sikfors.  
Diskussioner har skett med kommunen, som därefter meddelat att man 
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kommer att sälja Udden under 2006. 
Gula Villan har sålts och bolaget förvaltar nu Kåtan och Bastun.  
 
Byns föreningar. Ordföranden Ronny Karlsson har tagit initiativ till träf-
far med byns samtliga föreningar för att kunna diskutera och finna lös-
ningar på gemensamma problem och för föreningarna viktiga frågor.  
Inköp. Under året har inköpts en kopiator, ny hårddisk till byaservern och 
tillsammans med Folkets Hus-föreningen en PC-kanon. 
    
Projekt Gamla Kraftstationen. Under våren kom beslutet om EU-medel 
för renoveringen.  
Piteå kommun äger projektet och Inga-Maj Backman på KulturFritid är 
projektledare. 
Information om projektet har skett genom reportage i NordNytt och i 
Norrbottensradion. 
Bengt Ingesson är samordnare för Intresseföreningen.  
En del av finansieringen bygger på anställning av arbetskraft med anställ-
ningsstöd, vilket är arbetsförmedlingens andel. Emellertid har arbetsför-
medlingen ej kunnat anvisa någon arbetskraft av den kategorin, varför nå-
got synligt arbete ej utförts. Röjning kring stationen har utförts med hjälp 
av Skogsstyrelsens ”Gröna jobb”. 
 
Slöjdlokalen 
Efter möte med representanter för intresseföreningen har kommunen tagit 
fram ett förslag till villkor för övertagande av slöjdlokalen. 
Styrelsen beslutade på augustimötet att intresseföreningen skulle övertaga 
slöjdlokalen under förutsättning att inventarierna får vara kvar. 
Vid det allmänna höstmötet 19 oktober ville deltagarna att vi skulle av-
vakta med beslutet, eftersom vi fortfarande då inte fått något besked om 
friskola. 
En viss osäkerhet rådde även om skolan skulle behöva inventarierna på 
annat håll. Driftskostnaderna ytterligare anledning till tveksamhet tyckte 
styrelsen på septembermötet. 
  
Upplevelseturism. Ordför. och sekr. har tillsammans med företagare i 
Sikfors deltagit i möten inom ramen för det kommunala projektet Upple-
velseindustri Piteå Landsbygd. Projektets ”motor” Britt-Louise Nyman-
Backman medverkade vid upptakts- och inspirationsmöte med intressefö-
reningens styrelse och företagare i byn.  
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Bli medlem i Intresseföreningen du också 
Bg Numret är: 5657-5194.  

Årsavgiften är 50 kronor per person och  
80 kronor per familj. 

 
Sikforsvägens Samfällighetsförening Styrelsen är densamma som för 
Intresseföreningen. Kommunen står för trafiksäkerheten och tar ansvar  
för skador i och omkring vägen. Samfällighetsföreningen har ingen egen 
ekonomi eftersom kommunen sköter allt. 
 
Skolan i Sikfors. Vid juletid kom skolverkets ja till att starta friskola i 
Sikfors. Därefter har information skett till berörda föräldrar och ansökan 
har även ingivits för att starta förskola.  
 
 Hemsidan på Internet.  www.sikfors.com fyller sin funktion med 
många webbesökare. 
 
Stolthet och en trivsam atmosfär ska göra livet på landet ännu mer attrak-
tivt. Saker som atmosfär, känsla och bemötande har en oerhörd betydelse. 
Det gäller att ge människorna en sympatisk bild av byn där man bor. Och 
det viktigaste av allt är att vi bryr oss om varandra och att vi alla har lika 
värde.  
Samarbetsanda, vilja och framtidstro är honnörsord som vi ska jobba  
efter. 
 
Med överlämnandet av denna verksamhetsberättelse är det styrelsens  
förhoppning att vi under året har verkat i enlighet med medlemmarnas 
önskemål och Sikfors Intresseförenings stadgar och intentioner. 
 
Sikfors i mars 2006 
För styrelsen 
 
Ronny Karlsson 
Ordförande 
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April öppet varje  
Lördag: 11-18 i Restaurangen 

Påsk 13-17 april:  
Restaurang Erbjudande: 
Torsdag:  Öppet 11-21   Grillbiff m. pommes för endast 69:-  
                                        gäller bara torsdag!                                 
Fredag: Öppet :12-18  Fjällröding m. pressad pot, sherrysås.105:-                         
                                gäller bara fredag. 
Fredag:  21.00 - 24.00 Pub i kåtan:  
                                     Trubadur: Kenneth Nordensky. 
Lördag: Öppet 11-22 ”Endast Påskbuffé i restaurangen,  
2 sittningar kl:14 & kl:18 (mindre julbord) Skinka, 3 sorters sill, 
hemgjord sillsallad, gubbröra, gravad lax, ”Sikfors speciallax”, 
ägghalva med kaviargrädde & räka, kalvsylta, rödbetssallad, sala-
mi, cognacmedwurst, rostbiff, rökt lamm, prinskorv, köttbullar, po-
tatis.   Pris: 150:-/vuxen barn 8:-/år.   Måste förbokas! 
Söndag: Öppet 12-18    Snitzel m. stekt potatis 75:-  
                                          gäller bara söndag.                                             
Måndag:  Öppet 10-16  Skrovmål 50:- gäller bara måndag. 
 

Valborg 28 april – 1 maj: 
Det finns majbrasa uppe vid Sikforsgården. Där säljer man fika 
inomhus, passa på att se den fina Norrbottensgården.  
Kl: 21.00 öppnar puben i kåtan med trubadur!  
Se på hemsidan vem det blir! 
Restaurangen har öppet 11-18.00 Lördag - Måndag. 

 

Telefon: 0911-702 40   Fax: 0911-702 45  
Mobil: 070– 62 701 55    
E-post: camping@sikfors.com 

www.sikforscamping.com 
Det lilla stället med personlig service! 
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Klubbtävling 
 

I strålande sol den 12 mars hölls årets klubbmästerskap på skidor 
Skarorna samlades strax före 11.00 och började ladda och fick på 
sej nummerlappar. 
De allra minsta åkte runt fotbollsplanen i varierande fart, men alla 
tog sej runt utan incidenter. 
Sen var det 1,5 km som gällde där 2 flickor ställde upp och runt 
hela elljusspåret åkte 2 tjejer och 2 killar. Alla åkte jätte bra och 
medaljer utdelades. 
 
Pokaler till första pristagarna kommer att delas ut på skidskolans 
säsongsavslutningen i Skomanstjälen den 1/4 kl 11.30. 
 
Därefter blev det dags för det äldre gardet fyra herrar och endast 
en kvinna i form av undertecknad deltog i sk tävlingsklass 5km. 
En herre deltog i motionsklass och åkte 1 varv runt elljusspåret 
 
Vi hade bra med publik och klubben bjöd på kaffe/saft och bulla 
plus möjlighet att grilla korv eller äta varmkorv, vilket var ett om-
tyckt inslag eftersom allt vi inhandlat försvann i vårvintersugna 
magar. 
 
Stort Tack till alla som deltog eller var publik 
 
Till nästa år hoppas vi på en fördubbling i alla klasser. 
 Här kommer resultaten: 
 

Fotbollsplanen 0-6 år 
 
1. Ida Löfgren 
2. Lovisa Hansén 
3. Filippa Nilsson 
4. Arvid Löfgren, Tyra Nilsson, dessa två inkom samtidigt 
 

Flickor 1,5 km    
1. Kajsa Söderberg    
2. 2. Lina Johansson    
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Nytt för i år vallarservice som utförs av Dick Olofsson. 

Pojkar 2,5 km 9 år Tid  
1. Albin Dahlquist 18,0 
 
Flickor 2,5 km 10 år och äldre 
1. Ida Söderberg   12,21 
2. Jenny Stenvall 18.41 
 
Pojkar 2,5 km10 år och äldre 
1.Gustaf Bergström 14,40 
 
Motion 2,5 km             
1. Dick Olovsson 

Herrar  tävlande 5 km      Tid 
1. Krister Hansén            23,50 
2.     Jan Löfgren            24,19 
3. Jonas Löfgren            26,07 
4. Allan Löfgren                    26,55 
 
Damer tävlande 5 km           Tid 
1. Nina Olovsson             26,35 
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Här ser vi den yngsta gruppens framfart som är i åldern 3-6 år. 
Vem vet här kanske vi har någon eller några framtida talanger. 
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Här i blå skiddress ser vi vår äldsta deltagaren Allan Lövgren  
som troligtvis  aldrig missat ett klubbmästerskap. 
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Välkomna in  
Märit med personal   

Tfn 70008 

Rökt skinka 8.90:-hg 

Erbjuder 
Under  

v.13 & 14 

Magra falukorv 37.90:-kg 
Petterssons 

Vargen livs 
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Årsmöte 
 

SIKFORS 
SKIDKLUBB 

 

Kom på årsmötet för att  
vädra dina åsikter om SSK 

 

Söndagen den 2/4 
 

På Sikfors Folketshus 
 

KL 19.00 
 

Vi bjuder på fika 
 

Välkomna! 
 

Bli medlem bg: 501-7777   
50kr för enskild eller 150kr för familj 
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Nu nalkas en färgglad högtid  
med allt vad det innebär. 

Jag önskar alla i  
Sikforsbygden  

Glad Påsk  

Vänliga hälsningar 
Red/Carina 


