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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  2010                                  

 September:  Vargbackens ryttarförening 
       Oktober:       Fiskevårdsföreningen  
       November:   Folkets hus   
       December:    Intresseföreningen 
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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 

 
Nu är hösten åter här och dags för en ny omgång med Pågång! 
Missade du någon aktivitet?  
Häng med under kommande sidor och se vad hände sommaren 2010! 
 
Har du något att förmedla själv eller från din  förening?  
Maila till segerlund@pitea.riksnet.se 
Hoppas ni alla får en trevlig läsning i höst!                         
 
Red/Carina 
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Sikfors gamla kraftstation och Norrbottens första invigdes 
som byggnadsminne av antikvarie Jeanette Aro på Nationaldagen.  
Stationen restaurerades 2006-2007 och invigdes som museum 9 sept. 
2007. 
 
1907 sålde Sikforsbönderna fallrättigheterna i Sikforsen till Sikfors 
Kraftaktiebolag där huvudägaren var Hilding Flygt Stockholm.  
Köpesumman var 117 000 kronor, en ansenlig summa pengar på den ti-
den. 19 juli 1909 blev det klart med att få anlägga en elektrisk kraftstation 
som var en viktig förutsättning för Karlsviks järnverk och Karlshälls trä-
sliperi båda i Luleå. Entreprenör var Kreuger och Toll.  
1997 köpte vi, Sikfors Intresseförening/Sikfors Utveckling AB, det gamla 
kraftverket av Vattenfall. 
 
Allan Lövgren var en av de närvarande vid invigningen och redan som 
11-åring jobbade han med att rensa kring tilloppstuberna som förde     
vattnet in i kraftverket. Allans arbetsinsats blev 49 år vid Gamla Kraftsta-
tionen. 
John Nilsson,1916-1998,med ständig jour, och hans far Arvid arbetade 
sammanlagt 100 år för kraftverket. 
De får representera många arbetares hedervärda insatser.  
Insatser som gagnat utvecklingen.  
 
Birgitta Jonsten 
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HEJ VÄNNER! 
 Först och främst vill jag citera speakern Bengt Asserfeldt: "Det ver-
kar hända mycket i Sikfors och kul verkar dom ha!" 
  
Sikfors SK gav våran Åsa Nilsson en åktur i 50-års present och det blev i 
ett regnigt Marknadsrally i Råneå. 
Ingen nervositet märktes på Åsa vid ankomsten till tävlingen men Åsas 
äkta hälft, Micke, var väl lite orolig om de gamla trotjänarna Curt och 
Volvon (snar 100 år tillsammans) skulle lyckas undvika alla stora tallar 
efter den intensiva skogsvägen upp mot gamla soptippen i Råneå och även 
ner igen, ca 3 km. 
Åsa sa inte mycket under hennes åktur förutom ett klart "JA" vid förarens 
fråga om det gick bra, sen var det inte mycket att snacka om. Trots barlas-
ten (Åsa) tyckte hon att åktiden blev riktigt bra, en fjärdeplats, mitt i våran 
Ekonomiklass. Både Åsa och Micke verkade ha fått "blodad tand" och 
funderade på att byta bort Corvetten mot "nåt roligare". 
  
Åsa fick lämna plats till Peter Näslund i andra åket för han var ute i sin 
egen Svensexa. Peter viste inte vad som skulle ske i Råneskogen när han 
blev kidnappad på förmiddagen men han hoppades få en åktur och det 
fick han i GL:en. Peter var också sparsam med orden under åkturen så där 
blev det också bara ett kort "JA" på samma fråga. Dock tyckte han att det 
pirrade till ibland när bl.a. Volvon försvann i efter ett krön ner till vänster 
tvärs över vägen men hittade hålet mellan ett par grindstolpar. 
Tiden i andra åket blev som regnet: det föll rejält. Peter och hans anhang 
var riktigt nöjda med upplevelsen och vi får väl se om Näslunds 
"imperium" så småningom även dyker upp inom bilsporten. 
  
Tyvärr har jag inte hittat resultatlistan ännu på nätet så jag får hänvisa till 
www.onbf.se , där hittar vi säkert den andra Sikforsaren Victor Johans-
sons resultat. (Tyvärr tjurar arrangörer med att Victor kör för Älvsbyn vil-
ket han inte gör numera. Han kör för Sikfors!) 
  
Mvh 
Curt Jonsson 



Sida 7 

Curt och Åsa 
byter om inför 
åket. 
 
 
 
Här i en snygg 
posering före 
start 

 Åsa  
50-drottning 
Vinkar till  
publiken 
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Här går det undan för Curt & Åsa fortare än vad kameran hinner 

Peter  ” sven-
sexa” Näslund 
och Curt pose-
rar före start. 
 
Peter mycket 
koncentrerad i 
bilen före start. 
 
Även Peter kom 
i mål. 
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Välfungerande fin gammal tradition som vi inte ska bryta.  
Det ät lätt för både äldre och unga att ta sig till Majbrasan på Stallbacken. 
Fin gemenskap både vid Majbrasan och inne i Sikforsgården där det  
serveras gott fika, ofta våfflor.  
Så vi ser fram mot nästa års träff vid majbrasan med 
härlig gemenskap. 
 

Många byssbor/Birgitta 

 

Gympadags!! 
Förra säsongen var succé!!! 

 
Fler är välkomna att finna glädjen att träna tillsammans  

och börja orka mer i vardagen!!   
Vi tränar Hela kroppen till lättsam musik 

 
Torsdag den 30/9 och framåt 

 
          Plats:  Sikfors folketshus 
 
                   Kl:  19.00 
 

Anmäl gärna så vet jag hur många som är taggade 
 

OBS!! Alla åldrar och både herrar och damer är  
 

Välkomna! 
 

                Frågor och anmälan till 
Nina Olovsson, 0911-70189  el. 070-5660108 

nina@di-nifarmen.se 
 
Gympa är ett bra komplement till  
träning med maskinerna! 
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Odlings 
tävling 

11/9 
Kl. 11-15 

Sikforsbygdens 
mästerodlare 

Man tävlar i så många eller så få         
grenar man vill, allt från en till alla i en 
klass! Odlar man t.ex. bara morötter 
kan man ändå vara med och tävla! 
Klasser Man väljer en klass som man 
ska tävla i, avgiften är en engångssum-
ma och styrs inte av hur många grenar 
man deltar i. Man behöver inte vara 
professionell odlare för att tävla i Elit-
klassen, utan man väljer den klass där 
grenarna tilltalar en mest. 
 
Anmälan senast 9/9 och information:  
Eva 070-289 54 68  
 

•Tävlingsgrenar Barn 
upp till 13 år, Gratis 

 

•Tävlingsgrenar 
Amatör 50:-/pers.  

 

•Tävlingsgrenar Elit 
100:-/pers. 

Barn: 
-längsta moroten 
-tyngsta tomaten 
-största solrosen 
-tyngsta gullöken 
-längsta rabarberbladet 
-tyngsta potatisen 

Elit 
-morot; 3 st. olika färger, totallängd 
-tomat; 3 st. olika färger, snyggaste 
upplägg 
-tyngsta vitlöken 
-vackraste bukett, egenodlade 
blommor, minst 1 ros 
- mest tilltalande skördearrangemang 
av 7 ätbara sorter 
-chiliplanta med flest frukter 
-längsta bönan 
-godaste svarta vinbärsgelén, 
egenodlad 
 

Amatör: 
-morot; 3st.  längst total-längd 
-tomat; 4 st. så identiska som möjligt 
-tyngsta rödlöken 
-vackraste buketten egenodlade blom-
mor 
- mest tilltalande skördearrangemang 
5 ätbara sorter 
-tyngsta rödbetan 
-godaste jordgubbssylten, egenodlade 

Kaffe och fika-försäljning! Välkomna till en trevlig familjedag! 

Torpet Erik Jonsch 
Sikfors 
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Piteå Motorstadion 30 maj 2010 
  
Två av Sikfors SK´s rally åkare var på plats, nämligen 
Curt Jonsson och Leif Jonsson (inget släktskap, vad vi vet). Leif 
kom med sin Veteran Opel Ascona A och Curt med sin trotjänare i 
klassen Ekonomi, Volvo 142 GL från 1971. Curt och GL:en blir 
snart 94 år tillsammans. 
Leif hade problem med att få in 3:ans växel men förbättrade tiderna 
för varje åk för han kom nog på att man får inte stressa dessa gam-
la godingar. Dock hade Leif inga problem med konkurrenter, han 
var ensam i klassen som egentligen heter Historiska bilar. 
Curt däremot hade problem med konkurrenterna som trilskade att 
förbättra tiderna mer än GL:en klarade av. Dock verkade Volvon gå 
riktigt bra som omväxling, har varit lite si och så med den saken 
senaste året trots att allehanda "experter" har haft diverse teorier. 
Nåväl, ekipaget slutade på en mycket hedrande 6:e plat endast 5 
hundradelar efter 5:an. 
  
Lite bildförklaringar: 
Man ser klart skillnaden mellan spårvalet de båda SSK:arna har 
och det beror nog på att Asconan fick på sig grusdäck och GL:en 
skoddes med racingslicks. Sträckan som kördes bestod av både 
grus och asfalt, ungefär 50/50. 
  
Nästa Racing Special kör vi i Råneå den 19/6 och då hoppas vi att 
övriga SSK:are också deltar. 
  
Vid tangenterna 
Curt Jonsson 



Sida 12 

Fisketävling 
 

På lördagen 100605 avverkade vi Fiskefestivalen i Hamptjärn där 
fotbollslaget skötte ruljansen med stöttning från SSK/RÄJS. 
Överhuvudtaget drogs det väl färre firrar än förra året men denna 
gång fick vi även se ett sjöodjur intill Lasse Öhgren, gissa vem. 
Dock inget rött kort denna gång. 
Det var Parfiske i 20 minuter med pausvägning under 20 minuter 
för att sedan fiske resten av timmen. 
 

Curt Jonsson för SSK/RÄJS  
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Glada fiskare ovan och nedan ungdomsvinnarna 
till höger och lag Stenvalls  vinnarna till vänster   
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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. 

 
 

 
spelar i Sikfors 

Folkets Hus  
Den 

 
4/11  kl: 19.00- 23.00 

 

 OBS Anmälan senast den 1/11-10 
 

med 
 Namn, telefon nr, och gärna e-post 

 
   Pris 100 kr upp tom 19 år  

 
Övriga 130 kr 

 

Anmälan till 
  Dick och Nina Olovsson 
   Telefon 0911-70189  

                                            eller 070-5660108  
  E-post: nina@di-nifarmen.se 

 
 

Kom och dansa till ett av  
Sveriges populäraste gäng!!! 
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Höstupptakt - surströmmingsdags 
 
Eftersom både ordinarie och vice ordförande hade förhinder att närvara vid höst-
mötet, fick Eva Lidman agera ordförande, 
vilket hon sköter med bravur. 
  
De 40-tal medlemmarna, som träffades hade mycket att berätta och diskutera. 
  
Ronald Karlsson berättade om dagen på Svensbylijda. 
En kurs i släktforskning ska börja under hösten. 
  
Inga frågor eller skrivelse har kommit in till styrelsen.  

Nu serverades kaffe med en SUPERGOD kaka till och den 
obligatoriska 
lotteridragning vidtogs med vinster av alla slag. 
Ywonne  

Verksamhet på Forsvallen 
 
Under sommaren som gått har det varit en viss vandalisering bla. 
I form av ner slagna och borttagna hörnstolpar, samt körning med 
fordon på gräsplanen. 
Någon har även roat sig med att elda bakom Stenvalls sponsor-
skylt. 
 
De har kommit klagomål om att det sladdas och körs på gruspla-
nen ( Hockeybanan) så att det dammar på intillliggande hus. 
 
Samt att någon kör bla. med  fyrhjuling i elljusspåret så att de slad-
das upp vallar. 
 
Snälla prata med era barn ungdomar så att vi slipper detta i fort-
sättningen. Samt att värna om det vi har! 
Vandalisering kostar både tid och pengar för klubben! 
 
Vaktmästaren på Klubben 
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DirtRäjs 
 

På söndagen 100606 körde SSK/RÄJS DirtRäjset som är tredje deltäv-
lingen i klubbens "6-kamp i 9 grenar". Ansvariga Anton Lindberg och 
Petter Johansson hade stakat ut en riktigt utslagsgivande bana i änden av 
Forsvallen. Det skilde säkert 50 år mellan den yngsta och den äldsta. Tuf-
fa åk med en del avkörningar men utan skador på vare sig materiel eller 
DirtBikare. 
 

Delresultaten från 6-kampen hittar ni på www.sikforssk.se 
 

SSK/RÄJS 
Curt Jonsson 

Curt  i starten 

Roger i backen 
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Ovan Joel i luften 
 
Nedan Elliot                                     Samt Jocke  
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Wilma i ett  hindren 

Ungdomsvinnarna  

Totalvinnarna  
intervjuas av Curt   
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         Träningsdags 
 

DU som funderat på träning, NU är det dags, 
Alla nya som löser årskort nu betalar 1500 kr och då räcker av-

giften ända till årsskiftet 2011/2012 
För hel familj 2200kr 

 
Sikfors har 5 st certifierade instruktörer som hjälper dej,  

Jimmy Åkelund, Mikael Lindberg, Tobias Johansson,  
Dick Olovsson, Nina Olovsson. 

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

            
Välkomna till ett starkare liv!! 

Avgiften betalas till BG 5335-1680 
 

 
Tag till kodlås fås mot depositionsavgift 100 kr av Eva Lidman tel:  070-
2895468 
Vid frågor kontakta mej: 0911-70189, 070-5660108  
eller e-post   nina@di-nifarmen.se    
Eva Lidman 070-2895468, e-post eva.lidman@hotmail.com 

 
       UAB gm Nina Olovsson 

Sikfors Gym har 
egna tröjor av kanon-
material som nu säl-
jes för 200 kr vilket är 
ett kanon pris för en 
kvalitetströja 
Vill du köpa kontakta 
mig på  070-5660108 
Nina 
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Midsommardagens LådbilsRäjs. 
 
SSK/RÄJS brukar ha tur med vädret och det hade vi till en början men 
under första omgången blev vi alla riktigt blöta när ett åskväder ville pas-
sera. En sopkvast, en snöspade och många villiga armar och fötter gjorde 
att uppehållet blev kort innan Räjset kunde fortsätta. Lagomt till prisutdel-
ningen sken både solen och vinnarna ikapp. 
 
Innan regnet hade ca 250 åskådare kommit och fler var på väg men många 
skyndade till torrare platser när det var störtregn både på längden och tvä-
ren. (Fotografer är SSK:arna Solveig och Nina) 
 
Hälsningar: Curt Jonsson  för SSK/RÄJS 
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                                Johan Andersson i Rocky 

 

Nina Räjsar for fun 
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Barn vinnarna från v. 2a Joel, 1a Johan, 3a Elliot 

Vuxen vinnarna från vänster 2a Rickard, 1a Roger, 3a Curt 
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Kommunens sommarjobbare 
 
Kära bybor nu är vi klara med tre veckors slavarbete. Under dessa 
tre veckor har vi plockat maskrosor, maskrosor och ännu mer 
maskrosor. Skämt och sido, vi har gjort den berömda poolkiosken 
till något ännu vackrare, ett förråd. Vi har med våra kreativa händer 
skapat ett förråd. Med nytt golv och tak står nybygget pall för allt, vi 
har dessutom gjort en färgförändring. Den annars röda kiosken har 
nu smält in i forsvallens färger, blått och vitt! 
Nu tror ni säkert att vi bara hunnit med detta men vi har dessutom 
hunnit med att klippa gräs, städa och lite andra underhållsarbeten. 
Over and out / Anna ”Stjärnskottet” Nilsson,  Ante ”Mannen med 2 
hjärnceller” Johansson, Frida ”Ackes flicka” Elvelin och Gustav 
”Den store” Bergström 
 
Med på bilden är Ante Mannen och Frida Flickan 
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Redovisning av fotbollsskolan 
 
På måndagsmorgon anlände 22 förväntansfulla och glada barn till 
Forsvallen. Där möttes de upp av deras ledare för en vecka framåt. Dagen 
började i omklädningsrummet med presentation. Efter att ha lärt oss alla 
namnen, (eller så inte) gick vi ut och fick börja använda sina nya bollar. 
Måndagen bjöd inte på så många roliga äventyr, vi kickade boll hela da-
gen lång. Men inte fanns det några protester mot det. 
 
Tisdagen blev en upplevelse i alla fall för några. De fick pröva på att leda 
en ponny, Picasso. 
När Picasso kom täcktes han av alla barn. Barnen plockade (massor) gräs 
åt honom, vilket han inte hade något emot. När den stora mäktiga ponnyn 
gått hem lekte vi lekar och spelade boll till dagens slut. 
 
Onsdag var dagen alla längtat till. Den började med ett fotbollspass 9-11 
sedan var de god mat som Solveig lagat. När alla var mätta och belåtna 
var det dags för hoppborgen. Alla barn stod klistrade runt den med stora 
ögon och såg borgen resa sig. Men alla kunde inte hoppa i den samtidigt, 
ja ni förstår nog varför. Så de mindre barnen fick börja hoppa medans de 
andra barnen spelade fotboll. 
 
Torsdagsmorgonen bjöd inte på några överraskningar, vi lekte och hade 
övningar fram till lunch. Efter lunch började föräldrar anlända till forsval-
len, för idag skulle det fiskas. Med hjälp av att fem stycken snälla föräld-
rar ställde upp så kunde vi göra det vi tänkte. Ett stort tack till er! Med 
flytvästen på sig och fiskespöet i handen började vi traska mot Hamptjärn. 
När vi kommit fram var barnen ivriga att få blöta reven. Det blev massor 
utav abborrar, men ingen hade turen att lura på en regnbåge på kroken. 
Med nöjda barn gick vi tillbaka till forsvallen och avslutade dagen. 
 
Fredagen hade vi fullt upp med att hålla överraskningen hemlig, barnen 
var verkligen nyfikna. Men med lite fotboll på förmiddagen blev koncent-
rationen där istället. Vi lekte lekar och spelade match, tjejerna mot killar-
na som slutade 1-1. Sen var det dags för lunch och då kom nyfikenheten 
tillbaka. Barnen försökte på alla möjliga sätt att få fram vad överraskning-
en var men de lyckades inte, hehe. På eftermiddagen fick de glass och di-
plom delades ut. När allt var utdelat samlades vi på fotbollsplan och vat-
tenkriget kunde börja. Barnen var helt lyriska när de sprang omkring och 
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kastade vatten på varandra. Vi ledare blev nog mest blöta. Huttrandes av 
det kalla vattnet gick vi in och böt till torra kläder, skönt! Sedan tog vi en 
sista samling med alla barnen på fotbollsplanen och tackade alla underba-
ra barn för en fantastisk vecka. 
Vi vill än en gång tacka alla barn och föräldrar för att ni ställde upp så att 
vi kunde genomföra fotbollsskolan, tack! 
 /Football crew, Anna  & Gustav 
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Fiske i Hamptjärn 

Ridning på Picasso 
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                              Vattenkriget 



Sida 28 
LAGFOTOT på vi som var med. 

Avslutningen firades med glass & maräng 
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SSK Fotboll 
Säsongen lider mot sitt slut. 
Laget startade upp sent och det fanns ingen tid för förberedelser, 
men vi har gjort så gott det gick med dom förutsättningar vi haft. 
Urban är stolt över killarna som verkligen har kämpat  både med 
träningar och matcher. 
 
Vi hoppas att nästa år kommer att ge bättre resultat då vi nu kan få 
en bra vinter och försäsongsträning. 
 
Sista hemmamatchen för killarna är den: 
12/9  13,00     Sikfors SK – Alter SK 
 
Vi säljer fika och hamburgare 
Kom och stötta laget! 
 
Välkomna  / SSK 
 

Sitter du på en nyhet!  
Vet du något som ingen annan vet? 
 
Förmedla den då genom På Gång i Sikforsbygden! 
 
Föreningar och företag skicka in ditt bidrag till redaktionen. 
segerlund@pitea.riksnet.se  
 
Vill ditt företag annonsera i På gång  ta då kontakt med mig 
på 0911-70253 Carina 
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Björnjakten i Sikfors 
Den går inte som det var tänkt, björnen är slugare än vad man kunde tro. 
Man kan jämföra björnen med tio mans styrka och tio kvinnors list! 
De inlånade hundar man haft vände om och stack pga. björnens storlek 
och ålder. Och det är nog denna björnhanne ni ser på bilden, som förövrigt 
har en tass/ram bredd på 15cm samt vikten är över 200kg.  
 
I norrbotten får 72 björnar skjutas. I Sikfors område finns det uppskatt-
ningsvis ca 10 björnar och man hoppas kunna fälla minst 2st. 
I Sjulsmark har man redan hunnit fälla två nallar. 
 
Så vi håller tummarna att jaktlyckan nu skall komma för Sikfors jaktlag. 
                                                                                                     

Foto: GetaNicke 
Text: Carina 
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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 
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