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Från redaktionen….. 

 
Utkörningslista  för  tidningen  2011 

 

         April: SSK 
         Maj:   Sikfors älgjaktsområde (SVO) 
         Juni:  PRO 
          
         September:  Vargbackens ryttarförening 
         Oktober:       Fiskevårdsföreningen  
         November:   Folkets hus   
        December:    Intresseföreningen 
 
Stoppdatum för inlämning av material 20:e i varje månad  för att 
vara säker på att få plats i kommande utgivnings nr.  

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) 



Sida 3 

 

Bli medlem  
i  

Intresseföreningen  
 

Bg Numret är: 5657-5194 
 

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

Gå med i Intresseföreningen! 
”På gång i Sikforsbygden”, är en tidning som Sikfors Intresseförening 
startade för 14 år sen. I början var det en tidning med 8 sidor, som idag 
har vuxit till 28 sidor. Tidningen har alltid skapats av ideella krafter, för-
utom själva tryckningen, som vi idag anlitar Föreningstjänst att utföra. 
 
Intresseföreningen vill så klart fortsätta att ge ut tidningen till alla i Sik-
forsbygden boende, som en viktig informationskanal. Tidningen är för Dej 
kostnadsfri, men däremot en kostnad för Intresseföreningen i samband 
med tryckningen. Kostnaden ligger på ungefär 6 000:- / år, som vi på nå-
got sätt måste skapa täckning för. 
 
Tidningen ska även fortsättningsvis vara kostnadsfri för alla, men ni har 
möjlighet att hjälpa oss att finansiera den, genom att lösa medlemskortet 
till Intresseföreningen. Vi hoppas med detta kunna fortsätta att ge ut På 
gång i Sikforsbygden, så att alla, föreningar företag och enskilda, kan få 
del av, och även förmedla information om, vad som händer i denna bygd. 
 
Medlemskapet har också en social funktion, som visar att vi alla är intres-
serade av att stödja arbetet med utvecklingen av Sikforsbygden, ett arbete 
som aldrig stannar av om alla känner sej delaktiga. Delaktig är man ge-
nom medlemskapet, men även när Du deltar på våra möten och där lägga 
fram eller ta del av idéer, eller genom att medverka i div. projekt. Inga 
betungande åtaganden, men ack så viktiga för bygden. 
 

 Därför, lös medlemskortet och hjälp oss att  
finansiera ”På gång i Sikforsbygden”. 

                                                       
Sikfors Intresseförening Styrelsen 
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RALLY ÅKNING  
7/3 bjöd SSK/RÄJS ensamkommande flyktingbarn, från Älvens 
Gruppboende i Öjebyn, på Rally åkning på och kring Bodträsket i  
Sikfors. Curt J höll i ratten och Solveig J skötte resten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var ett gäng åksugna, varav 5 flyktingbarn, som besökte träsket en 
solig och varm eftermiddag. Eventet började med lite isåka för alla sen 
blev det hamburgare & läsk, kaffe eller varm saft. Ett par ville prova 
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"åka bland träden" så det blev ett par svängar inåt skogen efter pausen. 
Lite darrigare tyckte dessa att skogsåkat var i förhållande till den släta 
isen på Bodträsket. 
Summa summarum: Ett helt lyckat event där de lovande att återkomma 
den 26/3 då SSK/RÄJS arrangerar "Ticket To Drive" på samma plats 
men där man får låna SSK´s standardbilar och själv halka runt banan. 
De fick med sig ett "Eventblad" där dom skulle kika mer på både Ra-
diostyrd Bilsport i Folkan och SnowRäjset i Vargbacken den 2/4. 
  
Mer info kan fås via  
tfn. 0911-702 15 
Hälsn. Curt Jonsson 
(Fotograf SSK/RÄJS, Solveig J). 
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Lilla Vasaloppet 2011 
Fredagen den 4:e mars gick Lilla Vasaloppet av stapeln vid I Ur & 
Skur skolan i Sikfors.  
Solen sken och det var varmare i luften än på mycket länge.  
Det blåste ganska kraftigt och under natten hade det rasat ner or-
dentligt med kvistar och barr i spåren, så det var ganska  
svår åkt. Risken att ramla i utförslöporna var väldigt stor. 
 
Dagen började med upp-
värmning på skolgården. 
Alla åkare fick i grupp röra 
sig till musik för att värma 
upp alla muskelgrupper in-
nan loppet startade. 
Det fanns två spårlängder. 
En kortare slinga för de 
yngre barnen och en längre 
för de äldre.  
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Pensionärerna i Sikfors hade ställt upp och serverade blåbärssop-
pa och bullar vid två stationer i skogen. Men det var inte alla åkare 
som hade tid att stanna för fika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nej, några bara susade  
förbi stationen för att  
hinna åka upp några  
placeringar.  
 
 
När alla åkare passerat  
stationen såg det ut som  
vid det riktiga vasaloppet.  
Det var alldeles blårött i  
snön av all utspilld  
blåbärssoppa.  
Men så ska det ju vara,  
det hör till. 
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Vid målgången serverade pensionärerna hamburgare och mjölk. 
Nja, serverade och serverade, det gick alldeles för långsamt så 
barnen började ta för sig själva, och det gick ju lika bra. De var tyd-
ligen vrålhungriga efter prestationerna i skidspåren. 
Hur som helst så var det en mycket trevlig dag för alla åskådare 
och för de tävlande som alla får se sig som segrare i Lilla Vasalop-
pet eftersom det inte var någon tidtagning. Och bättre start på 
sportlovet kan man nog inte tänka sig! 
Eva Lidman 
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            BYASPRINT & KLUBBMÄSTERSKAP 
SSK den 12/3 

 
 

              I perfekt skidväder genomfördes årets skidtävling. 
Snöfall  dagen innan blev räddningen för fina spår. 

  På fredagskvällen körde Hans Bergman och Ronny Karlsson      
sladden och spårmaskinen, Hipp Hurra för dom!!!  

Dessutom var vädergudarna med oss så att det var flera minusgrader un-
der natten. 
 

Vi startade de minsta som åkte runt fotbollsplanen som vanligt, 
Småjuniorerna kämpade oerhört runt fotbollsplanen och där drog Linn 
Öberg längsta strået iförd för dagen lämpliga solglasögon. Linn Öberg  
åkte som en raket vilket förståss gladde mormor speciellt. 
I de tre ungdomsklasserna blev nog alla deltagare vinnare. 
 

Axel Malmlöf  etta i starfältet            Linn Öberg med nummer två med                     
                                                   tuffa glasögon 
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Edwinssons peppar Louis vid målgång    Elias Lestander med nr 30 

Juniormästarna- Axel - Louis - Linn - Arvid. 
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Därefter startade sprinten, vilket var ett nytt inslag i skidklubbens historia 
1,5 km för alla i högsta fart. 
Vi startade med 15 sek mellanrum och det blev en jakt från början till slut. 
 

Johan Eriksson med förflutet som tävlingsåkare hade en kanonkulas fart 
och klådde Dick med 11 sek, Curt som är en duktig rallyförare hade läm-
nat gaspedalen hemma och skyllde på dålig vallare, övriga resultat på 
sprinten se nedan. 

 
Resultat Sprint 1,5 km 
1. Johan Eriksson 4,10 
2.Dick Olovsson 4,21 
3. Nina Olovsson 4,30 
4.Jonas Löfgren 4,39 
5.Jan Löfgren 4,48 
6. Petra Söderberg 5,34 
7. Curt Jonsson 6,06 
Ungdom 
1.  Ida söderberg 5,05 
2.  Kajsa Söderberg 5,48 
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Vanliga Klubbmästerskapet 
Tyvärr måste jag konstatera att det var glest i barn och ungdoms leden, 
men de som var där genomförde tävlingen med bravur 
 
Vuxenklassen 
Den bestod av 5 herrar och 2 damer, vi åkte 4,8 km, alltså 2 varv kring 
elljusspåret, vi startade även här med 15 sek mellanrum och eftersom Al-
lan Löfgren, våran skidikon i Sikfors stod på startlistan fick han starta 
först. 
Det gick ganska lätt och jag slog faktiskt hela gänget, vilket förståss känns 
gott i kroppen. 
Efterloppet bjöds på saft, kaffe och bullar och dessutom korvgrillning för 
publik och deltagare. 
Curt som avstod vanliga KM:et grillade korv åt oss alla vilket var väldigt 
tacksamt 
Även detta år hade vi fyra generationer Löfgren med i tävlingen. 

Resultat 0-6 år fotbollsplan  Resultat Flickor 10 år 1,5 km 
1.Linn Öberg 4,16                     1 Ida Löfgren 7,44  
2. Louis 5,11   
3. Elias 5,30  
4. Axel Malmlöf 5,06  
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Resultat Flickor 12 år 2,4 km Resultat Flickor 13-15 år 2,4 km 
1. Kajsa Söderberg 12,51     1. Ida Söderberg 10,48 
    
Resultat Herrar och Damer 4,8 km    
1. . Nina Olovsson 16,54 
2.  Jonas Löfgren 18,48 
3.  Dick Olovsson 18,53 
4. Johan Eriksson 19,03 
5. Jan Löfgren 21,59 
6. Petra Söderberg 22,28 
7. Allan Löfgren 28,22   
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Vi i SSK skidsektion vill tacka alla skidåkare och publik för uppslut-
ning och hoppas att skidtrenden fortsätter uppåt! 
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       Zumba i Sikfors!  
         Vilken häftig vår vi haft i Folkan 

Det har varit 20-50 st i rörelse varje vecka och ibland både 
söndag och måndag, har du ej testat denna säsong så var  
beredd på att vi kommer att köra till hösten igen, och ni som 
varit med kanske lockar med er  mer deltagare, 
Vi vill på detta sätt tacka alla deltagare och hoppas att det 
gett glädje och kanske en mjukare kropp!! 
    

Trevlig sommar! 
Nina och Elin Olovsson 

 

Sikforsmedlen! 
I samband med att Vattenfall 1986 byggde ett nytt kraftverk, ålades dom 
av Vattendomstolen att betala fem miljoner, som skulle användas till att 
utveckla Sikforsbygden. Piteå Kommun var på väg att konfiskera hela be-
loppet, men vi lyckades behålla ca. två miljoner, som Länsstyrelsens När-
ingslivsenhet nu förvaltar under namnet ”Sikforsmedlen”. 
 
Under åren fram till idag har det gått ut stöd och bidrag till diverse företag 
och föreningar efter ansökan, som Piteå Kommun som remissinstans 
ställts sej bakom. 
 
Efter utbetalningar och ränteintäkter ligger summan idag på 2.159.000:- 
Det är pengar som väntar på av oss kloka utvecklingsidéer, som ska gagna 
hela bygden. Det är ingen ide för enskilda intressen att söka, annat än om 
nyttan gagnar hela Sikforsbygden. Vi i styrelsen kommer att arbeta för att 
hjälpa bygdens intressen att ta del av denna möjlighet, som vi än så länge 
är unika om i denna kommun. 
 
Vi får nu därför inte glömma alla andra medel som finns till tillgängliga 
på Näringslivsenheten, för stöd till landsbygdsutvecklingen. 
 
Sikfors Intresseförening 
                                    Styrelsen 
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Sikfors Folketshusförening 
 

kallelse 
 till  

 

ÅRSMÖTE 
 

Söndag den 3 april kl 18,00  
 

plats Folketshus  
 

Med sedvanliga årsmötesförhandlingar 
 

Välkomna  
 

Styrelsen 

Jag hoppas att du redan planerar för hösten!  
Ja, du läste rätt. Jag hoppas att du sår frön och sätter plantor nu i vår så att 
du kan vara med i trädgårdstävlingen på Erik Jonsch till hösten! 
I barnklassen kan du tävla med morot, tomat, gul lök, solros, rabarberblad 
och potatis. I amatörklassen kan du tävla med morot, tomat, rödlök, blom-
bukett, skördearrangemang, rödbeta och jordgubbssylt. I elitklassen kan 
du tävla med morot i olika färger, tomat i olika färger, vitlök, blombukett, 
skördearrangemang, chiliplanta, böna och svart vinbärsgelé. Mera info 
kommer senare. 
                                                                                                   Eva Lidman 

Sikfors Husmodersförening                                           
har följande mötesdagar under våren 2011 

• 4 april  OBS! Nytt datum 
• 9 maj 
• 13 juni 

                                                                                           
Nya och gamla medlemmar är Välkommen / Styrelsen 
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SIKFORS GAMLA KRAFTVERK.SIKFORS GAMLA KRAFTVERK.  
  

Hur har Sikforsbygden kunnat bli vad den är idag. För att kunna förstå det 
måste man ta del av bygdens historia några hundra år bakåt i tiden. Den 
resan är inte betungande, men oerhört intressant. Varför byggde man 
Norrbottens första större kraftverk just i Sikfors? Vem byggde och finan-
sierade detta projekt, och till vilken nytta? Vad har Piteälven haft för bety-
delse för bygdens utveckling? 
 
Det finns många frågor att ställa, där svaren bygger upp en identitet, inte 
bara åt bygden, utan även åt oss alla som idag bor och lever här, oavsett 
om man är född här eller är inflyttad. En identitet som stärker samhörighe-
ten och skapar en stark social känsla, att vi tillhör någonting gemensamt 
som vi kan vara stolta över. Ta skolan som exempel, att bygden hade kraft 
att förhindra skolans nedläggning, som var ett tredje försök från kommu-
nens sida de sista femton åren. 
 
Ett av kulturarvet vi har är Sikfors Gamla Kraftverk, som är en kultur-
byggnad, tillsammans med den gamla järnvägsbron, som står sej stark i en 
internationell jämförelse, enligt Riksantikvarieämbetet i Stockholm.  
Ett kraftverksmuseum som det tog 12 år innan upprustningen stod klart. 
 
Nu är det dags att på allvar ”öppna” portarna för detta museum. Det tän-
ker vi göra genom att bilda en särskilt ”Kraftgrupp” som ett Utskott från 
Intresseföreningen. I detta utskott finns idag Erik Lundström, Ove Olofs-
son och Bengt Ingesson. 
Men finns det fler som är intresserade av vår kulturhistoria, och att delta i 
planeringen för aktiviteter i Kraftver-
ket, ta då kontakt med ovan nämnda  
personer, så kommer vi att höra av oss. 
Det här är ingen betungande uppgift 
men däremot väldigt intressant.  
Som sagt, det här är ett projekt bland 
många, där vi bygger upp Sikforsbyg-
dens värdefulla identitet. 
 
 

Kraftgruppen 
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Landsbygdsdagen 2011  
Är du intresserad av att delta på årets Landsbygdsdag?  
Den 28 augusti hålls Landsbygdsdagen i Badhusparken i Piteå.  
Du som har något att sälja, visa eller informera om och som har 
anknytning till Sikfors kan anmäla sig till mig, Eva, så samordnar 
Intresseföreningen en byagrupp och åker in till sta´n och visar vad 
vi kan i Sikfors! Men vänta inte för länge, tiden går fort! 
Eva Lidman 070-289 54 68 

Massage 
Svensk klassisk med triggerpunktbehandling. 

Även Zonterapi, Reikihealing, Taktil massage, Meditationsgrupp 
 

Vidbehov kan du även få behandling i Sikfors,  
men då bör du inte vara allergisk mot djur. 

Innehar F-skattsedel. Använd din friskvårdspeng,  
även Friskvårdschecken tar jag emot. 

 
April månads erbjudande: 

 

45 min. massage  375kr  NU 300kr 
= ben, säte, rygg, axlar och nacke. 

 
MAJ månads erbjudande:  

30 min. Fot och underbens massage 250kr  NU 200kr 
 

10% rabatt för pensionärer och studerande.  
10:e behandlingen Gratis för alla.  

 

Välkommen till  
Monika Hartinsdotter Grannas 

Dipl. Massageterapeut och ReikiMaster/Teacher 
 

Granvägen 2  i Öjebyns centrum, vid Biggans Yoga 
 

070-258 25 21   
Se även kommande program på  www.monikagrannas.com 
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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,  
 
 
2011 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 
 

 


