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                                           Årgång  12   Nr  9 December  2009 

 

 

Sikforsvargen 
Sikfors & Vargbacken 

Höstmöte / byagruppindelning 
Klubbmästerskap / Rally  DM Final 

Julbord på Sikfors Camping 
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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  2009          

          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. 

Stort Tack  
till 

Grupp 2 
som har avslutat sitt byauppdrag. 

 

Som avslutning på uppdraget gäller det att hitta en och sätta 
upp en gran till första advent. 

Och det har grupp 2 verkligen lyckats med 
Detta måste vara den vackraste gran  

som Sikfors har haft på länge. 
 

Grupp 2 lämnar över lådan till grupp 3 som börja sitt   
uppdrags år med att släcka och sedan ta ner den vackra granen. 

  
                                                                              Red/ Carina 
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Varg i Sikfors 
Efter min efterlysning av Varghistorier så har jag ingen gammal utan en 
riktigt färsk sådan. Men typiskt så var förra numret redan utskrivet och 
skulle iväg för tryck när detta hände. Så nu får ni historien om Sikforsvar-
gen. Morgonen den 29 oktober kom jag till stallet, släppte ut hästarna och 
höll på med vattningen då ringer mobilen. 
-Nicke här!  Hördes en röst när jag svarade..  
-Var hästarna lugna i morse? Japp sa jag, cool lugna, hurså! 
- Det passerade en varg vid stallet strax före du kom!                          
Vaddå skrek jag i luren! Du skojar, blev alldeles stum, hur kunde Nicklas 
köra ett sådan här skämt, han visste ju inte om efterlysning om varghisto-
rier som jag nu skrivit om i tidningen!? (i förra numret) 
 
Det blev ett ordentligt pådrag med press & Tv nyheterna som rapporterade  
om denna möjliga varg som ev. var från Ockelbo. 
Men eftersom man inte hittade någon spillning ( för DNA test) så kunde 
de inte till 100% fastställa att det var den vargen.  

Nicklas berättade för pressen att 
han hade släppt ut hundarna på 
gården på morgonen och de levde 
om så in i: de skällde! 
Nicklas öppnade dörren och röt åt 
hundarna att sluta, då fick han syn 
på att det var något som rörde sig 
vid stallet. Han trodde inte sina 
ögon!  
Det var en varg som passerade. 
Det förklarar de spår som Nicklas 
och Rebecca hittade kvällen före 
när de kom hem och fann att de 
kaniner och rådjurskinn som han 
hade var borta. 
Spåren visade att vargen även varit 
innanför gårdsstaketet. 
 
Det är alltid fascinerande med na-
turupplevelser på nära håll, extra 
spännande när de är runt knuten, 
säger Nicklas. 
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Sikfors och Vargbacken 
Notering i 1558-års jordabok lämnar inga tvivel om byanamnet Sikfors 
härstamning. Det är det tämligen givande lax- och sikfisket i forsen som 
fått ge namn åt den närliggande bebyggelsen. 
Lax- och sikfisket har gamla anor. Tillsammans med åkerbruk och jakt 
har fisket varit en viktig utkomstkälla för bönderna, kanske redan från ti-
den för kolonisationen av Piteälvdal. 
 
Nå, när kom så benämningen Vargbacken in i sammanhanget? Under åren 
1911-1915 byggdes den fem mil långa statsbanan Älvsbyn-Piteå. Banan 
var en av de många som fick anläggas mellan städerna utmed Norrlands-
kusten och den långt inne i landet gående norrländska stambanan. Vid 
Sikfors korsar Pitebanan den djupt nedskurna Piteälven och här byggdes 
1912-14 en ganska stor bro över älven uppströms kraftstationen som stod 
klar 1912. 
Idag är kraftstationen klar att visas som museum. 
 
1914-12-17 Sträckan Älvsbyn-Piteå provisorisk persontrafik. Hållplatsen i 
Sikfors med det nybyggda stationshuset fick benämningen Vargbacken då 
det redan fanns och finns ett annat Sikfors i Hällefors kommun. Likaså 
blev postadressen Vargbacken som senare blev postadress Älvsbyn och 
idag har vi egen postadress Sikfors. 
1914-12-22 Provisorisk godstrafik. Provisorisk före banans slutgiltiga av-
syning. 
1915-10-01 Öppen för allmän trafik 
1969-10-01 Obetydlig trafik 
1972-05-28 Persontrafiken definitivt nedlagd 
 
Järnvägsbron blev statligt byggnadsminne 2007 och byggnadsminnesför-
klaringen av Gamla Kraftstationen är på gång och finns nu som ärende på 
Länsstyrelsen. 
 

                                       Birgitta Jonsten Nordström 

Rapporter kom från Koler att man sett vargen där 
och då hittar man även spillning samt blod som gör 
att den kan identifieras som en av vargarna som 
vandrat från Ockelbo. 
Första advents morgonen observerades vargen åter 
igen, enligt säkra källor i Nybyn, Älvsbyn. 

RED /Carina 
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INTRESSEFÖRENINGENS MEDLEMSMÖTE  
 

Den 10:e november hade Intresseföreningen sitt höstmöte i Folkets Hus. 
Det var relativt välbesökt med 27 deltagare.  
Solveig Jonsson presenterade de 2 Fas-3-arbetarna som vi har fått till byn. 
Mikael från Roknäs och Per från Lillpite.  
De har varit här i Sikfors sedan september månad och har arbetat med den 
nya hockeyplanen på skolgården. De har arbetat med anläggning av rally-
vägarna och röjning. I mån av tid kommer de också att kunna hjälpa pen-
sionärer och övriga med hjälpbehov, med tillfälliga enklare insatser.  
Den servicen är gratis. Hjälpbehov meddelas till Eilert: 070-522 56 03. 
 
Majbrasans placering i byn diskuterades livligt. Det råder delade mening-
ar om var den är bäst och säkrast placerad.  
 
Om vi flyttar den från Sikforsgårdens stallbacke till stranden vid Vallidan, 
då finns det bränsle till den det första året, men sedan är det ju färdigröjt. 
Äldre och rörelsehindrade kan inte komma dit.  
Gemenskapen runt majbrasan blir dålig om grilleldarna finns vid Sikfors-
gården och den stora brasan på andra sidan älven. 
 
Å andra sidan blir brandsäkerheten bättre på Vallidans strand. Det kom-
mer alltid att behövas röjas längs stranden och gamla Kraftstationen, som 
ger bränsle till majbrasan. Man behöver inte, och kanske inte kan, stå vid 
majbrasan på stranden, det kommer att bli för varmt. Det räcker att man 
står på byasidan av älven, vid Campingens bastu med närhet till Sikfors-
gårdens grilleldar. Om man absolut vill så kan man gå över hängbron och 
besöka majbrasan. 
 
Mötet beslutade att prova flytta majbrasan från Sikforsgårdens stallbacke 
till Vallidans strand under 2 år och under den tiden utvärdera hur det fun-
gerar. Därefter kan man eventuellt ta ett annat beslut. 
 
Ronny informerade om ekonomin under sommarfesten som PiteEnergi 
initierade till i somras. Sommarfestens artister kostade totalt 94874: - där 
PiteEnergi står för 50 % och Sikforspengarna står för 50 %. Lill-Babs kos-
tade 67 500: -, Röde & Rått kostade 19374: - och Stefan & Annika kosta-
de 8000: -. 
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Carina Segerlund presenterade sitt företag CS Häst och Fritid, som starta-
de 2005 med att Carina började ta hem olika hästprodukter till försäljning. 
Det gick riktigt bra men hon ville nå fler kunder, så 2007 tog hon steget ut 
i cyberrymden och startade sin web-butik som når hela Sverige.  
Tack vare medlemskap i Husdjursföreningen får hon som småföretagare 
teckna ett hängavtal för fraktkostnader och kan då hålla relativt billiga 
fraktkostnader. Carina har dessutom ett lager hemma av ridsport- och fri-
tidsutrustning. Ronny visade mötesdeltagarna hur CS Häst & Fritids hem-
sida ser ut och fungerar.  
 
Mötet beslutade att vi ska ha en stående påminnelse i tidningen På 
Gång… vilka grupperna är, vad som ska göras och när det ska göras. 
Dessutom bör varje förstaadress i grupperna vara gruppansvarig, om möj-
ligt. 
 
Det har tillkommit en punkt och det är att hålla rent och snyggt i byn, t ex 
runt affären och i vägrenarna. 
Ett förslag lades fram om att varje grupp kan göra något trevligt runt syss-
lan. T ex att efter uppsättningen av granen samlas och dricka glögg, eller 
vid flagguppsättning och nedtagning samlas och fika. 
 
Gamla Kraftstationen är nu klar för byggnadsminnesförklaring.  
Det är bara en underskrift från Intresseföreningen som fattas.  
Några funderingar har kvarstått.  
Vem har ansvaret för bibehållandet?  
Vad ska vi använda det till?  
 
Fördelen med byggnadsminne är att vi får förtur till bidrag för bibehållan-
de. Ägaren, Intresseföreningen kan inte tvingas att stå för alla kostnader. 
Idéer till hur vi kan använda det till saknas ännu. Vi behöver intresserade 
personer som kan föra den frågan vidare, ev. i samarbete med Sikfors 
Konferens och Semesterby, t ex. Kanske kan man locka skolklasser till 
Kraftstationen?  
Eller starta en studiecirkel runt Kraftstationen?  
Tyvärr fanns ingen på mötet som kände sig intresserad av ämnet. 
 
Eva Lidman informerade om Sikfors Gym och Sikfors Folkets Hus. Gym-
met är flitigt besökt och det ökar eftersom. Taggar och tillträde till gym-
met finns att kvittera ut hos Eva på Folkan.  
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Man kan nu se på Folkets Hus hemsida när det finns lediga tider att hyra. 
Det är flitigt uthyrt så man får vara i god tid för att hyra. 
 
På förekommen anledning togs frågan om Sikforspengarna upp.  
Företagare i byn har inte fått något bidrag från denna fond för Länsstyrel-
sen har stoppat utbetalningarna till alla som inte har ”en tillverkande verk-
samhet”. Detta bryter mot de kriterier som sattes upp vid bildandet så vi 
borde kontakta Länsstyrelsen och protestera. 
 
På Sikforsbygdens hemsida borde vi sätta in vad byn kan erbjuda privat-
personer som flyttar hit, utöver förväntad service. T ex: Stallplats kan hy-
ras hos… Dagmatte/ husse finnes… Ungdomsaktiviteter osv. 
 
Hur går det med fortsättningen på Sikforsboken? Finns det aktiva? 
 
Belysningen genom byn diskuterades. Om vi alla varje dag rapporterar fel 
på belysningen till PiteEnergis hemsida borde de få upp ögonen för våra 
problem. Fortsätt rapportera! 
 
Deltagarna bjöds på kaffe med smörgås och kaka. 
 
 Vid protokollet Eva Lidman 
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informerar 

Vi utbildar nu några instruktörer som kan stå i din tjänst 
om du känner dej osäker hur du ska träna 

 
Öppen tider: Alla dagar kl 06,00- 23,00  

 

Träningskort helår 1400 kr per person 
                                             2000 kr för familj.  

Välkomna till ett starkare liv!! 
 

Avgiften betalas till BG 5335-1680. 

Vid frågor kontakta mej: 0911-70189, 070-5770189,  
 e-post  nina@di-nifarmen.se 

eller 
Eva Lidman  070-2895468,  

e-post eva.lidman@hotmail.com 
 

SUAB gm Nina Olovsson 

Tag till kodlås fås mot  
depositionsavgift 100kr  

av Eva Lidman tel:  070-2895468 
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"Sikfors Förgyllare" som i mån av tid kommer att hjälpa de 
som inte orkar, typ broskottning, glödlampsbyten etc. 
"Förgyllningen” är GRATIS! 
 
I första hand kommer dom att jobba med SSK´s åtaganden och  
arrangemang samt träd- & slyröjning inom byn. 
 
Kontakta gärna Eilert på 070-552 56 03 så gör han en lista alltefter-
som uppdragen kommer in.  
Ibland kommer dom inte att följa listans turordning och detta kan då 
bero på att de är i närheten med rätt utrustning för senare inkomna 
uppdrag. 
 
Tänk på att Eilert inte alltid hör telefonen när han jobbar så tala in 
ett tydligt meddelande med namn, telefonnummer och uppdrag! 
  
SSK/FAS 3 

 "Sikfors förgyllare"                                                       
alltså Per och Micke på SSK önskar lakan etc. till trasor i verkstan.  
Lämnas på klubben, dag som kväll! 
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Från och med lördag den 12 december   
serverar vi vårt populära julbord med  

allt gott som hör julen till. 
Pris: 395:- 

inkl. lingondryck/vatten, glögg och kaffe 
 

Lördag 12/12 & söndag 13/12  kl.17.00 
Måndag 14/12 - torsdag 17/12  kl. 12.00  

 
(Vid önskemål om övriga tider, kontakta oss) 

 
Boka julbordet eller julfesten på telefon:  

0911-700 77 eller 070-589 10 40 

Nu är det Jul igen! 
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Tjuv Fiske i Hamptjärn och Lomtjärn 
 
Under  veckorna 45-46 har det pågått tjuv fiske i dessa tjärnar! 
 
Finns det verkligen någon anledning till att vi ska sätta ut Fisk för 
10.000kr tals kronor när det finns Fiskare som inte kan vänta tills 
vi har premiär den 30 januari 2010. 
 
Styrelsen Sikfors F.V.O 

Körning / ridning  får inte förekomma i Elljusspåret. 
 

Vid flera tillfällen under sommar samt hösten har det förekom-
mit körning av häst i Elljusspåret. 
 

Att spåret korsas för att nå stigar samt följa en bit (sommartid) 
utmed gräskanten på den delen som ligger mot sågen är tillåtet. 
   

Vi har ju så mycket fina vägar /stigar samt backar att köra/
rida på så varför vara i elljusspåret? 
 
 

Det är ej heller tillåtet att färdas där med mopeder, mc/crossare, 4-
hjulingar eller skoter .(förutom skoter som drar skidspår) 
 
Åter att tänka på är att om du vistas i skog och mark så gäller allemansrät-
ten, behöver du vara eller göra något som är upprepande och kan skada 
marken så kontakta markägare och kolla om det är OK att rida eller köra 
på de området. 
 
Försök ett köra/rida på de vägar/stigar som finns så skonar vi marken 
runtomkring, ibland kan vägarna behövas sladdas om man kör regelbun-
det. Gäller även för er som kör med mc/crossare och 4-hjulingar. 
 
Det är inte roligt när klagomålen börjar komma in att vägarna blir sönder-
körda samt att de börjar vara hästar som tränas i nästan hela elljusspåret. 
Om någon/några felar så drabbas vi tillslut allihopa! 
                                                                                          Red Carina / SSK 
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GRATTIS SSK!!! 

SSK har blivit tilldelad FINAL-tävlingen i RALLY DM 2010. 
Vi kommer att arrangera Rally Öhgrens Åkeri, Sikforsrundan 2010 
den 27 februari. 
Detta är stort för en klubb som endast har arrangerat en enda rally-
tävling innan men Övre Norra Bilsportförbundet, ÖNBF, har trots 
detta och mot gängse rutiner tilldelat OSS DM-finalen.  

Detta beror på att SSK toppade omdömena efter vår fjolårstävling, 
vilken inte ens var av DM-status. 
 

Nu drar vi och ni upp skjortärmarna för att än en gång lyckas visa 
upp Sikfors "där det händer"! 
RÄJS-kommitten har redan börjat leta funktionärer och skulle vara 
tacksam om ni kontaktade oss för att hjälpa till! 
Hälsn. 
SSK/RÄJS, Curt Jonsson  



Sida 14 

Det var en lyckad klubbtävling den 28 november 2009 
 

Med många åskådare på folketshus i Sikfors, genomfördes tävlingen med 
21 tävlande.  
8 i Barnklass (under 12 år) och 13 i vuxen klass (över 12 år).  
 
Tävlingen är den 8e deltävling av SSK's klubbmästerskap som innehåller 
9 tävlingar i 8 grenar (bästa 5 resultaten räknas).  
Alla tävlande körde 5 varv per åk.  
Och körde i totalt 2 åk.  
Det var många som körde full gas 
nästan tiden (man blir förvånad hur snabb dessa små bilar är, och därför 
var det många som voltade och körde av banan.  
 
Riktigt kul att se och att köra!  
 
Elliot Wiklund vann Barnklassen med en tid på 1:40,28 min.  
Richard Malmlöf vann Vuxenklassen med en tid på 1:10,19 min. 
 
Med vänlig hälsning,  Gijs van de Moosdijk från Sikfors SK 
 

                                                           Fotograf är Gijs van de Moosdijk från Sikfors SK  
 
                                                                                         Resultatlistan finns  på sidan 16 
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Som ni kunde läsa i PT så kommer SSK med Oskar Öhgren i 
spetsen starta upp ett division 6 lag i fotboll! 

Finns det fler intresserade att vara med ???  

Kontakta Oskar på tfn. 070-347 00 60. Mer om detta senare!! 

Har någon Julpynt över Kasta inte skänk till Folkan 
Kontakta Eva på Folkan 070-2895468  

allt inom VVS 
Har ni problem med värmesystemet. 

Dax att fixa badrummet. 
Byta panna eller in med värmepump. 

Konvertera till vattenburen värme. 
eller något annat rör problem. 

Ring då till mig! 
 

Daniel Olofsson Sikfors 
 

                     070-2996732 

Efterlysningar 
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Halloween som firades i slutet på oktober, kunde man skåda eller 
fick besök av dessa figurer vilka de är får ni lista ut själva. 
Var det någon som vågade ta BUS? 

Bilderna inskickade av Birgitta 
Jonsten Nordström 
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Byaindelning Sikfors 
för arbetsgrupperna och uppdrag 

 
Så här ser grupp indelningen ut. (klipp gärna ur och spara) 
 
Grupp 1  Sikforsvägen  19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 
32, 33, 34, 35, 36 
 
Grupp 2  Sikforsvägen  37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 
47,49,  Fredrik L väg 
 
Grupp 3  Sikforsvägen  50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
62, 65, 66,   Fäbodavägen,  
 
Grupp 4  Sikforsvägen   68, 72, 73, 74, 78, 80, 82, 83, 
84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 97, Geta Pärs väg, Heden, 
Kullen 
 
Grupp 5  Hela Stationsvägen ner till Ericjons 
 
Uppdrag   1. Ta ner julgranen 
 

 2.  Majbrasan 
 

 3.  Flaggorna upp    1:a Maj 
 

 4.  Vårstäda runt affären 
 

 5.  Flaggor ner  31:a Augusti 
 

 6.   Sätta upp julgran 
 

När året är slut vid punkt 6 så lämna över julgranslådan  till nästa 
grupp, förslagsvis den som står först i mottagande gruppen. 
 
                                     Sikforsintresseförening 
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        SIKFORS 
företagare & föreningar  

Önskar  
alla i  

Sikforsbygden  
GOD JUL 

& 
GOTT NYTT ÅR 

 


