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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  2011                        

        Maj:   Sikfors Viltvårdsområde (SVVO) 
         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.  
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I Norrbottens-Kuriren för 100 år sedan; 
 
Liflig trafik 
Allt sedan arbetena vid Sikforsen begyntes har transporten mellan Älvs-
byn och Sikfors af söderifrån kommande arbetsmaterial af alla slag varit 
ovanligt liflig. På tisdagen uttogs bland annat från stationen en lokomobil 
om 7.600 kg med hjälp av sex hästar, men kommo dessa ej längre än un-
gefär tre km från byn, då man var tvungen att spänna för två hästar till. 
För samma byggnadsföretags räkning inväntas äfven större och tyngre 
maskiner jämte 30 vagnslaster av cement, hvilket skall forslas landsvägen 
från Älvsby station till Sikfors. 
 
Insänt av Birgitta N-J 

Husmodern informerar: 

I samband med Husmodersföreningens nästa möte den 
9 maj kl 19.00 finns det möjlighet för alla intresserade 

att komma till Sikforsgården.  

Vi har då besök av en skoförsäljare från                       
Pålsbodaskor.  

Gäller även icke medlemmar 

Välkomna! 

Tummen UPP för PRO som 

skänkt oss jättefina gardiner i 

konferensrummet!  

Styrelsen för Foketshus 
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SIKFORS HUSMODERSFÖRENING INBJÖD                     
TILL VÅFFELFEST PÅ VÅFFELDAGEN.  

Vilka goda våfflor sen, går inte att beskriva. :-))                                                   
Dessutom allsång under Ulf Viklunds ledning. Det är inte alla byar som har 
en egen trubadur men det har vi.  
Fin gemenskap och goda våfflor, vad mer kan man begära. Vi ser fram mot 
nästa träff.  
// Birgitta 
 
PS: Om ni inte var där 
och avnjöt de goda våff-
lorna så får ni hålla till-
godo och njuta av bil-
derna! 
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Nya Sikforsboken 
 

Vi, ett gäng glada entusiaster, har startat arbetet med ”Nya Sikforsboken” 
under Mats Stenvalls ledning. Vi övriga är Marianne Johansson, Lena 
Viklund, Christina Karlsson och Birgitta Jonsten med bisittare Tore Nord-
ström. 
Vi ber er som har gamla foton och annat material som är värt att lyfta 
fram att utlåna detta till någon av oss. Vi kommer att hälsa på hos alla för 
intervjuer och proffsig fotograf kommer att ta bilder på alla 
hus. 
Det här kommer att ta tid och så småningom hoppas vi på 
att kunna presentera boken om Sikforsbygden i nyare tapp-
ning. 
 
De glada entusiasterna 

 
SIKFORS 

 
Kvartalsmöte 
 
i Sikfors Folketshus 
Torsdag 12/5 2011  kl 1300 

Vi serverar lunch, samt kaffe o kaka. 
På dagordningen bl.a.div.  information 
Allsång, lotteri. 
 
Glöm inte att ta med vinster till lotteriet. 
 
Alla hjärtligt välkomna 
Styrelsen 
 
En uppmaning till alla Medlemmar: 
Har ni någon bekant som är intresserad av 
PRO, Bjud in dom till mötet 
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Insändare: 
 

Genom artikeln som var i PT om lösa hundar så är problemet inte bara i 
Borgfors - Selsborg utan även runt i hela Sikforsbygden 
Det är inte bara vilda djur som störs av lösspringande hundar, 
De finns dom som vistas i skog och mark runt om och i byarna som upple-
ver det besvärande med hundar som kommer efter och skäller och även 
har gjort utfall mot tex skotrar, bilar, hästar gående och cyklister. 
 
Vi hundägare har också ett stort ansvar att sköta och skydda våra hundar 
så att det inte skrämmer andra människor och djur! 
 
Låt oss därför i Sikforsbygden bli bäst på att hålla våra hundar på sådant 
vis att de inte stör i vår vardag och övrigt friluftsliv. 
 
Det vore synd om det skulle bli ett problem som slutar i osämja. 
Låt denna insändare bli en påminnelse och vägledning att ömsesidig re-
spekt gentemot oss alla bybor ger en trevligare tillvaro för oss alla. 
 
I det allra flesta fall så fungerar det mycket väl. 
Men vi vill belysa detta utan att peka ut någon/några för att det inte ska 
uppstå större problem i framtiden! 
 
// Boende i Sikforsbygden  
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"TICKET TO DRIVE". 
Då var SSK/RÄJS klar med sin Norrlandspremiär av de enkla bilsport 
grenen "Ticket To Drive". 
Uppslutningen var förväntad, 9 deltagare och ett större antal åskådare, 
ca det dubbla. 
Solen sken men vinden pinade och isen var glashal. Det senare gjorde 
att bilåkandet runt Bodträsket i Sikfors blev sannerligen en balansakt 
mellan ratt och pedal.  
Arrangören SSK/RÄJS hade två värmande eldar så de spända deltagarna 
hade möjlighet att värma sig mellan de båda åken, ett med Volvo 745 
och ett med en Peugeot. Alltså två helt skilda bilar med olika drivning 
och tyngd. 
Summan av dagen var otroligt positiv och alla trivdes vid hamburger-
grillen där den varma saften och kaffet hade större åtgång än läsken. 
SSK/RÄJS lär återkomma med flera enkla bilsporter där alla kan delta 
oavsett om man har tävlat tidigare eller inte. 
Här bör vi tillägga att ungdomar från 15 år är välkomna i Ticket To Dri-
ve! 
 

Hälsn. 
SSK/RÄJS /Curt Jonsson 



Sida 9 



Sida 10 

SnowRÄJS 110402, Sikfors SK 
 

I klassen Snyggaste fordon segrade HomeMade, Anton Nilsson 
I klassen Bredaste åk segrade Lars Bergqvist med sin VURPA  
  
I övrigt kan sägas att de ca 20 åskådarna fick under två intensiva timmar 
både skratta och häpnas över de många kreativa byggnationerna samt 
uppleva årets första regn. Vi bör även tillägga att efter velodromen var 
det några tiotal meter på platten vilket gjorde att de som inte hade nog 
med fart blev stående vid 175-meters markeringen utan att nå till sista 
branten ner mot isen.  
Banläggare Roger Bergman hade lyckats  få till en riktigt fin bana trots 
att det var barmark innan snöläggningen. Vädret gjorde att det blev lös-
före vilket inte var beräknat av alla deltagare.    
Snyggaste velodromkörningen gjorde Kevin i sina båda åk. Läckert!!!  
      
Till sist: 13 deltagare i en byggd med ca 380 invånare ger 3,5% av be-
folkningen! 
       
I Piteå centralort kanske det bor 20 000 personer och då hade alltså 700 
åkt SnowRäjs? 
// Curt J. 

Barnvinnare 3a Julia- 2a Elliot- 1a Kevin. 
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Resultatlista SnowRÄJS 110402, Sikfors SK 

-Snyggaste fordon Anton Nilsson - 
Värsta vurpa Lars Bergqvist. 

-Längsta åk 3a Oskar Öhgren- 1a Curt 
Jonsson- 2a Jonas Nilsson. 

Sikfors Viltvårdsområde 
SSVO 
Kallar 

till 
Årsmöte 

Tisdagen den 24 maj kl. 19.00 
Plats: Jaktkojan i Borgfors  

 
Sedvanliga mötesförhandlingar med 
bl.a. bildande av älgskötselområde  

 
Välkomna 
Styrelsen 



Sida 12 

SSK 
informerat 

 
 
 

          på  
Forsvallen / klubben  

                   Lördag den 28 maj 
                     samling kl. 10.00 

 
Att göra: 
Städa inom och utomhus ev. fixa gräsplanen. 
Planering av byggandet av altan och boulebana. 
Start av byggnationen för konvertering till pellets 
 
Gammal som ung kom och hjälp till och bli delaktig i klubben som 
är en del i byn. 
 

SSK bjuder på mat och fika. 
 

Välkomna styrelsen 

LOOP – förankrar dina tillbehör 
Loopa bandet runt galler, stag eller ögla.  
(Kroken är testad för 400 kg!) Loop med band garanterat 30kg 
 

LOOP är perfekt till att förankra alla slags tillbehör 
som t.ex. matkasse så att de står resp. hänger stabilt i 
bilen eller i transporten. 
LOOP passar även utmärkt i husbil, båt eller på cykel, 
på moped och fyrhjuling samt i förrådet och i hemmet. 
 
Säljes i 2-pack för endast 79kr  hos CS Häst & Fritid 
För mer info & bilder välkommen in på  
www.cshast-fritid.se 
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Utvärdering av Sikforsrundan  
 
11/4, hade en mindre skara mött upp för utvärdering av Sikforsrundan 
2011, deltog gjorde Curt, Solveig, Ronny, Robert, Ruben, Micke, 
Oskar och Ebbe. 
Vi gick igenom inskickade kommentarer där vägarnas kvalité var det 
stora bekymret. Genomgående var man medveten om att vi inte hade 
haft någon blida före tävlingen vilket gjorde att det blev spårigt och 
gropigt men då kanske vi borde ha korta av de värsta bitarna. Mötet 
höll med om detta men påpekade att innan tävlingen och temperatur-
ökningen med ca 35 grader såg vägarna bra ut. 
I övrigt var kommentarerna positiva och då särskilt on-lineresultaten 
direkt via radiosambandet. Detta kan vi utveckla mer med en särskild 
som skriver dessa tider och en som kollar av tidkortens tider. 
En stor del av mötestiden gick åt till att diskutera vett & etikett bland 
tävlande, funktionärer och inte minst ledamöter i ÖNBF´s styrelse. 
Mötet är tveksam om SSK orkar/klarar att arrangera Sikforsrundan 
2012. SSK har inte så stora problem med att få tag i funktionärer till 
tävlingsdagen men det känns som att det är för få som kan ta ett större 
ansvar innan tävlingen och detta beror nog på att intresset att förkovra 
sig i regler etc. inte är nog stort i en byggd utan någon större rallykul-
tur samt att den kanske överdrivna kritiken som SSK har fått vid två 
av sina tre rallyarrangemang. SSK klarar inte själv av en besiktning 
utan att leja in från andra klubbar. 
Dock ville inte mötet helt ge upp bilsportarrangemang för det grubbla-
des fritt runt allt från Ticket To Drive till Racing Special efter elljus-
spåret. Förhoppningsvis kommer ett flertal att besöka Piteå MS den 
22/5 och deras Racing Special-tävling för att lära sig mer och kanske 
själva arrangera något liknande framledes. 
 

Till sist så beslutade mötet att alla som ville skulle få åka på den ge-
mensamma utvärderingen av Rally DM i Skellefteå nu på lördag, 16/4. 
Robert, Ebbe, Solveig och Curt åker för att höra vad som säjs. 
 

Nästa rallymöte kommer att ske efter Dirt-Räjset den 28/5, ca 15.00 i 
klubbstugan, dvs om nu någon åtar sig att arrangera Dirt-Räjset. 
VÄLKOMNA! 
 

SSK/RÄJS 
Curt Jonsson 
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Släng inte!!! 
Har du glas/ rostfria skålar  i olika storlekar som du inte vill 
ha kvar släng dom inte!  Skänk dom till Folkan! 
 
Helene 070-6431493 

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. 

 
 

MAJ månads erbjudande:  
30 min. Fot och underbens massage 250kr  NU 200kr 

 
Juni månads erbjudande: 

Hand och underarm 200 kr ord. pris 250 kr 
 

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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VALBORG 2011 
Fin gemenskap, utsökta våfflor, välskött majbrasa på stallbacken och 
många på plats.                                                                                           
Ja, vad mer kan man begära men så är det ju också  i Sikfors det händer. 

// Birgitta N.J 
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Preliminär Aktivitetsplan, SSK/RÄJS 2011 
 

110604  DirtBike. På cykel nerför stor ramp och in i skogen, sen upp ur 
skogen och upp på lilla rampen. 
Anmälan till 070-588 52 82 eller direkt på plats  
kl 11.00 tävlingsdagen. 
Tävlingsbacke: Sikfors Dirtbana Forsvallen 
Första start kl 12.00 
Priser till: De tre snabbaste! 
Startavgift: GRATIS! 
SSK grillar och säljer hamburgare o. fika!                                                                                
Info: Richard Malmlöf, tfn. 070-588 52 82 
 

110618   Komplett Förar- & Kartläsarkurs: L-ABC, Teori och Praktik. 
Plats: Folkets Hus, Sikfors 
Tid: 08.00-17.00 
Kursavgift: 500 kr och då ingår fm- o. em-fika samt lunch  
och kursmateriel. 
Info: Dick Olovsson, tfn. 070-355 54 90 

 

110625  LådbilsRÄJS Midsommardagen. 
Anmälan till 0911-702 15 eller direkt på plats kl 12.00  
tävlingsdagen. 
Plats: Kraftverket, Nesvägen, Sikfors. 
Tid: 13.00-15.00 
Startavgift: GRATIS! 
SSK grillar och säljer hamburgare o. fika!                                                                                
Info: Solveig Jonsson 0911-702 15 
 

110820   LådbilsRÄJS. 
Anmälan till 0911-702 15 eller direkt på plats kl 12.00  
tävlingsdagen. 
Plats: Kraftverket, Nesvägen, Sikfors. 
Tid: 13.00-15.00 
Startavgift: GRATIS! 
SSK grillar och säljer hamburgare o. fika!                                                                                
Info: Solveig Jonsson 0911-702 15 

 

110903   Funktionärskurs steg 1-3 inriktning, tävlingsledning Rally. 
Plats: Folkets Hus, Sikfors 
Tid: 11.00-16.00 
Kursavgift: 300 kr, SSK-medlemmar GRATIS!                                                                       
Info: Curt Jonsson 0911-702 15 
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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 

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                    

111015  "Skärmletning med bil" typ Bilorientering. 
Anmälan till 0911-702 15 eller direkt på plats kl 11.00  
tävlingsdagen. 
Plats: Folkets Hus, Sikfors 
Tid: 12.00-15.00 
Startavgift: 25:-/startkort. Flera kort per bil är helt OK samt  
samåkning tillåten! 
SSK säljer fika!                                                                                                           
Info: Ebbe Öhman 073-819 00 57 

2012 
120107 SparkRäjs 
120325 Ticket To Drive 
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Kom ut ur ditt skal och kom med i intresseföreningen 
och stöd vår tidning På gång i Sikforsbygden 

 

Bli medlem  
i  

Intresseföreningen  
 

Bg Numret är: 5657-5194 
 

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


