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                                           Årgång  11   Nr  9 December  2008 

 

Adventsgudstjänst i Sikforsgården   
Radiostyrdbilbana invigs på folka      

Höstmöte med nya ägarna på ”Campingen” 
Kom ihåg lapp för Rallyt  

Lilla Julafton med husmodern   
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MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD 
 
MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: 
Carina Segerlund                Tfn 0911-70253 
             E-post: segerlund@pitea.riksnet.se 
 
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  2008          

          December:    Intresseföreningen               

Jul & nyårs uppehåll   
 

20:e januari stopp för februari numret               

            Februari:Husmodern 
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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. 

Viktig Information! 
 

Sikfors SK:s Julbord ´08                 
kommer att utgå! 

 

Med hänsyn till de nya ägarna av 
Sikfors camping, väljer vi att inte 

genomföra ett julbord i år. 
 

Vi hoppas att ni fortsätter stödja 
klubben genom annan verksamhet. 

                                                                                                              

  Med vänlig hälsning 
Styrelsen 
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Adventsgudstjänst i Sikforsgården               
söndagen den 7 december kl 15.00 
Vi bjuder på adventskaffe 
  
Välkommen 
Sikfors Husmodersförening 
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Sikfors Husmodersförening  
hälsar alla medlemmar med sällskap välkommen till              

  Lilla Julafton  
i Sikforsgården  

Lördagen den 13 december kl 18.00.  
Även nya medlemmar är hjärtligt välkomna.  

Ta med en julklapp för 40 kr. 
 

Anmälan senast den 8 december till  
Gun Malm 70 126 eller Carin Löfgren 70 142 

Genrepet inför Sikforsrundan är den 14/12.  
Vi kommer då att sätta upp alla starter och mål och försöka beman-
na dessa med ordinarie funktionärer, se funktionärslistan på 
www.sikforssk.se SSK/RÄJS! 
Vi samlas i Folkets Hus kl 09.00 och går igenom tidtagningsrutiner-
na, sedan följer tidtagningspersonalen sina Sträckchefer ut till 
sträckorna och får sina platser av dessa. 
Förutom dessa funktionärer behöver vi folk som kör sina vanliga 
bilar runt Sikforsrundan så att tidtagarna får träna, dessa kör i mak-
lig takt två varv, ca 5 mil, och behöver en vanlig klocka som går att 
synkronisera med "tävlingstiden".  
Vi hoppas att alla ordinarie start- och målpersonal samt sekretaria-
tet har möjlighet att delta för att känna sig tryggare inför själva täv-
lingen: RALLY Öhgrens Åkeri, Sikforsrundan den 27/12. 
Ju fler som kommer och kör rundan desto bättre. 
  

Med förhoppningar om stor uppslutning! 
Tävlingsledningen 
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DEN 29/10 VAR DET FUNKTIONÄRSKURS I RALLY 
Vi var ett 30-tal blivande funktionärer mellan 15-60 år på Sikfors 
Folkets Hus kl. 18-21. 
Arrangör var Sikfors SK med sin sektion: RÄJS! 
Dessa funktionärer kommer att träna mer den 8/11 då SSK/RÄJS 
arrangerar en komplett Rallykurs för Förare och Kartläsare! 
Funktionärernas elddop blir den 27/12 då SSK/RÄJS arrangerar 
RALLY Öhgrens Åkeri, Sikforsrundan, alltså ett riktigt rally i trakter-
na mellan Tvärån och Sikfors med en total längd av 5 mil och ca 
3,5 mil specialsträckor. 
Nu hoppas vi att våra vädergudar giver oss kyla och snö! 
                                                                             Hälsningar Curt J. 
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Rallykurs i Sikfors, arrangör var Sikfors SK.  
 
 
SSK utbildade 27 st Rallyförare och kartläsare under en riktigt 
späckad dag enl. nedan. 
  
Kursen startade kl. 08.00 med L-ABC utbildning med Thomas Wal-
lon från IVA-ambulansen, Piteå och Kjell Lidman från Räddningen, 
Piteå. 
10.00 startade teoridelen med fika samtidigt som kursledaren Len-
nart Nilsson, Boden, drog igång med full gas. 
12.00 hade Solveig, eva, Kattis och Peter lunchen i ordning. Mellan 
tuggorna fick deltagarna anmäla sig till eftermiddagens praktiska 
prov som startade efter teoridelen kl. 15.00. Tävlingsledaren Curt 
Jonsson hade lagt en kortare tävling med tre st. specialsträckor 
(SS). Deltagarna åkte två och två i varje bil och trots halka och 
"korvstoppning" var det ingen som gjorde några större misstag med 
själva körningen eller de lite knepiga transporttiderna som alltid 
finns i dagens Rallytävlingar. 
  
Nu är det bara att hoppas att många av de nyblivna Rallyförarna-/
kartläsarna kommer ut i skogarna men troligen hinner de nog inte 
med SSK´s Sikforsrunda den 27/12, om man nu inte hade en Rally-
bil på gång innan kursen. 
Kursanordnarna hoppas få in lite synpunkter på arrangemanget på 
www.sikforssk.com och välj där SSK/RÄJS! 
Väl mött den 27/12! 
/SSK/RÄJS 
 
 
Fotograf  till bilderna är "Eirs",   
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Rallyförarna med kartlä-
sare fick genomföra 
praktisktprov i Start och 
tid kontroller samt L-ABC 
utbildning. 
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HÖSTMÖTET 
 
Intresseföreningens höstmöte hölls i år på Udden för att ge intres-
serade bybor tillfälle att se den nyrestaurerade restaurangen och 
det uppfräschade hotellet. Samtidigt fick vi träffa de nya ägarna, 
Anna-Karin och Dennis Johansson. 
 
Information från intresseföreningen. 
Ronny Karlsson kunde informera om att Sikforsdagen gått ihop 
ekonomiskt, tack vare att man genom bidrag från de sk Sikfors-
pengarna haft en budget på 40 000 kr. 
 
Intresseföreningen har också sökt medel ur Sikforspengarna  för att 
installera ett gym i Folkan. Kommunstyrelsen har ställt några frågor 
som den vill ha svar på innan den skickar ärendet vidare till läns-
styrelsen för beslut. Kommunen behandlar ärendet den 8 decem-
ber, så starten på det projektet blir först efter årsskiftet. 
 
Pite Energi firar 100 år nästa år och Sikfors är självklart en viktig 
del i detta firande. Ronny har tillsammans med Anna-Karin från Ud-
den träffat representanter för Pite Energi för att utbyta idéer om vad 
som skulle kunna ingå i festligheterna. Den stora dagen har be-
stämts till den 15 augusti med Campingen som centralpunkt, men 
aktiviteter med anknytning till jubiléet kan också ske vid andra till-
fällen under året. 
 
Pite Älvdalsgruppen, som är en del av Pite Byaforum, hade möte 
den 24 november. Där diskuterades bla möjligheten att med bidrag 
från Spira Fyrkanten rusta upp och återställa den gamla flottnings-
leden mellan Böle och Sikfors. Sikfors intresseförening är medlem i 
föreningen Spira Fyrkanten och kan söka medel för olika utveck-
lingsåtgärder inom området landsbygdsutveckling. Den som vill 
veta mer om insatsområden kan gå in på hemsidan 
www.spirafyrkanten.se . 20 miljoner finns att fördela på insatser i 
fyrkantskommunerna inom en sjuårs-period. 
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Företagspresentation. 
 

Anna-Karin och Dennis    
presenterade sina ambitio-
ner och utvecklingsplaner 
för anläggningen. 
 

Många bybor har frågat sig: 
”Hur blir det med poolen?” 
Där arbetar man på en    
lösning för att klara upp-
värmningen till en lägre 
kostnad – fn 100 000 kr för 
två månaders drift!          

Kanske kan vi gemensamt hitta en bra lösning på den frågan, så 
att byborna får fortsätta med gratisbadande. 
 
Redan nu finns ett antal konferenser genomförda eller bokade, det 
är en förutsättning för att hålla verksamheten igång hela året. De är 
mycket positiva till samarbete med byn och dess föreningar och tar 
gärna till sig idéer och förslag. 
 
Restaurangen har dagens lunch måndag-fredag, helgbuffé lördag 
och söndagar stängt. 
 
 
Julbord serveras första dagen den 6 december, förbokning krävs. 
Mera information om aktiviteter, öppethållande och aktiviteter finns 
på hemsidan www.sikforscamping.se 
Därefter bjöd Anna-Karin och Dennis på kaffe och utsökt hemba-
kad tårta och så fick de ca trettio deltagarna tillfälle att gå runt i an-
läggningen. 
 
Skribent för mötet var Bengt Ingesson 
Foto Carina Segerlund 

Fler bilder från höstmötet finns på sidan 14 
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Bengt överlämnar en mycket 
vacker bukett och önskar lycka 
till från oss alla i byn. 
 
Vår Camping genomgår verkli-
gen en upprustning, som faktiskt  
gör gott i själen, den vackra na-
turen och det enkla men mycket 
moderna stilrena  atmosfären i 
restaurangen gör det extra triv-
samt. 
 
 
Tack för ett trevligt höstmöte 
Med mycket gott fika / :-) 

                                                         
Red. Carina Segerlund 



Sida 15 



Sida 16 
 

Sikfors   
företagare samt föreningar  

Önskar alla i  
Sikforsbygden  

GOD JUL 
& 

GOTT NYTT ÅR 


