
Sida 1 

                                            Årgång 14   Nr 6  September 2011 

 

 

Mästerodlare 
Städ & arbetsdag 

Resultat från sommaren 
    Kurser nu i höstrusket 
Det som inte får hända!!! 
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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 
         

September:  Vargbackens ryttarförening 
       Oktober:       Fiskevårdsföreningen  
       November:   Folkets hus   
       December:    Intresseföreningen 
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Tummen upp för de tre grabbar i 15-års åldern som jag mötte, på 
var sin motorcross, när jag var ut och red på min häst i skogen. Min 
häst reagerade, långt innan jag fick syn på dom, på det ettriga motor-
ljud som dessa crossare har. När den första grabben (det kan i och för 
sej lika gärna ha varit en tjej, för dom hade hjälmarna på) fick syn på 
oss, så gjorde han tecken att dom skull stanna. Min häst var trots det 
lite orolig och ville inte gå förbi, så jag bad dom leda crossarna förbi 
oss. Sen gick det bra. Tack snälla ni.  
Tack vare er mognad och hänsynsfullhet, fick jag en underbar ridtur i 
skogen. Hoppas ni fick en bra åktur trots oss. 
Berit och Rina 
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SSK 
Informerar 

        
 

            på  
Forsvallen / klubben  

                   Lördag den 3 september 
                     samling kl. 09.00 

 
Att göra: 
Städa inom och utomhus ev. fixa gräsplanen. 
Fortsättning 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 

                               SSK/RÄJS                                                        
Kallar till möte i samband med arbetsdagen den 3/9 kl. 15.00 
Alla som är intresserad av SSK/RÄJS aktiviteter är välkomna till 
mötet i klubbstugan!         På programmet   

• Utvärdering av årets aktiviteter; SparkRäjs, Sikforsrundan, Ticket To Drive, 
SnowRäjs, LådbilsRäjs. 

• Bil-O? 
• Kurser? 
• Ev. RallySprint i december. 
• Hur vill vi att SSK/RÄJS ska göra i framtiden? 

                                                                                                        
Välkomna!                                                                  

SSK/Räjs Curt Jonsson 
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Resultat Sikfors SK Måltips 10 veckor 
Period 19 juni – 21 augusti 

 
1:a pris 900kr            Maud Nilsson   
    
2:a pris  500kr        Alex Dahlkvist & Conny Söderström får 
3:e pris  300kr             dela på 800kr = 400kr var.           
 
4.e pris   200kr             Lennart Nilsson 
 
5:e pris    Årskort         Christian Almström 
6:e pris    Årskort         Björn Nilsson 
7:e pris    Årskort         Johan Poromaa 
8:e pris    Årskort         Jonas Nilsson 
9:e pris    Årskort         Lena Wiklund 
10:e pris  Årskort         Hans Jonsson 
 

Gällande 2:a & 3:e pris dessa blev sammanslagna pga av att 
Alex & Connys rader gick ej att särskilja i poängen. 
 

Grattis till Hans Jonsson som hade 6 rätt V.4 10 juli som gav 
207kr Hans får hela vinstsumman på 207kr 
 

Det blir även några frispelsrader som alla är med på och ev. 
vinst kommer att meddelas per mail till alla som deltagit denna 
omg. 2 

 

Kontakta Urban 0703570253 för uttag av vinst.  
 

GRATTIS TILL VINSTERNA 
 

SSK 
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KOM I FORM! 
 

Här har du chansen att få bättre flås och 
styrka! 

Killar och tjejer i alla åldrar behöver röra 
på kroppen!  

 

Kom och testa Sikforsgympan 
 

    Vi tränar Hela kroppen till lättsam musik 
 

Torsdag den 22/9 och framåt 14-15 ggr 
 

 Plats: Sikfors folketshus 
           Kl:                19.15 
  Pris:          termin  600 kr 
   per gång                 70 kr 
 
    ungdom tom 17 år GRATIS!! 
   om en förälder betalar termin 
  Övriga 300kr eller  30 per gång  
 

            Välkomna! 
 

 Frågor 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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     Möten 
       Barnkalas 
        Fester 
           Bröllop 
             Dans 
               Musikuppträdanden  
                   Sportaktiviteter 

 
Vi har lokalerna till billiga priser.  

Förutom den stora salen med  
musikanläggning finns en mindre  

konferenslokal. Dessutom finns kök med  
150 kuvert, toaletter med omklädningsrum och dusch. 

 
 

Priser: 100kr för första timmen därefter 50kr/timme.                                          
    500kr/dygn 

Titta in på våran hemsida http://www.folketshus.sikfors  
för att se om lokalerna är lediga, ring för bokning 0911-70148  
 

 

PRO:s höstupptakt med surströmming 2011-08-18 
 
Ordförande Rolf Söderström hälsade ett 40-tal medlemmar välkomna 
till mötet. 
 

Till dagens möte hade Sera Olofsson inbjudits. Hennes kåseri om bl 
a livet 
som pensionär, lockade till skratt och applåder. 
 

Höstens aktiviteter börjar så smått komma igång. Läsecirkel och 
knypplingskurs 
startar inom kort. Till snickeriet är fler deltagare välkomna, även da-
mer. 
På gymmet gäller samma tid, onsdagar kl 10 – 12. 
 

Mötet avslutades med lotteridragning och kaffe &  rulltårtsbakelse. 
 

/Kerstin 
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SSK SOMMARJOBBARE / FOTBOLLSSKOLA 
 

Nu har årets sommarjobb kommit till sin ända. Under tre veckor har 
vi (Anna, Jenny och Gustav) arbetat åt SSK med att som förra året 
hålla i fotbollsskolan. Vi har även hunnit med att klippa gräs, trimma 
och andra underhållsarbeten runt om i byn. Fotbollsskolan hölls un-
der midsommarveckan så det blev bara fyra dagar gentemot förra 
året då fotbollsskolan innehöll fem dagar. Nytt för i år var också att 
fotbollsskolan bytt namn från ”Landslagets fotbollsskola till vår 
egna ”Sikfors Fotbollsskola” i samarbete med Sportringen. Klockan 
10.00 på måndag morgon var det 22 förväntansfulla och laddade 
barn redo att dra igång Sikfors Fotbollsskola. Men veckan började på 
sämsta tänkbara sätt, ett ihållande ösregn sköljde bort våra möjlighe-
ter att vara ute både måndag och tisdag (frånsett ett uppehåll på tis-
dagseftermiddagen). Som tur är hade vi tillgång till Folkets Hus så 
det gjorde att vi ändå kunde genomföra det vi tänkt. Men efter att vi 
bett till vädergudarna efter bättre väder, slutade regnet på onsdagen 
och solen tittade faktiskt fram. Hela förmiddagen ägnades åt fotboll 
och lek. På onsdagseftermiddagen bar det iväg till Hamptjärn där 
barnen fiskade och plockade grodyngel. Det drogs upp en hel del fis-
kar, det var abborrar i olika storlekar men där Lovisa Hansén fånga-
de den största. Ingen lyckades tyvärr lura någon regnbåge på kroken. 
Sista dagen var kommen, vädergudarna hade gett oss perfekt väder, 
strålande sol och inte ett enda moln på himmelen. På förmiddagen 
lirade vi boll och åt hamburgare som mättade våra hungriga magar. 
Efter lunchen var det föreläsning som stod på schemat men som 
snabbt övergick till det traditionella vattenkriget. 
 
Vi hoppas att det inte bara är vi som har haft en superrolig vecka, 
utan att även ni har haft det. 
Med det tackar vi för oss och hoppas vi ses nästa år.  
Till sist vill vi rikta ett speciellt tack till Judith Stenvall och Anna-
Lisa Norman för det underbart goda fikat vi blivit bjudna på.  
Vi vill även tacka vår handledare Solveig för att du stått ut med oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
”Gröngölingen” Jenny, ”Legenden” Anna och sist men inte minst 
”Chefen” Gustav. 
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Vi söker dig som har andelar i  

Sikfors Folketshusförening. 
Kontakta Ulf Wiklund på 070264573 

 

Piteswänget!!                  
Tillbaka på banan 

”Sprattel och Ragastäär” 

          Buggkurs 
  Dans sugna i Sikforsbygden kan  

anmäla sitt intresse till oss så kan vi köra  

söndagar efter Zumban 
 

Dick och Nina 0911-70189 

nina@di-nifarmen.se   

Dick mobil 070-3555490 

Tveka ej, Här har vi KUL! 
www.piteswanget.se 

Kursen är 7 ggr, kostar 450 kr per person. 

SE HIT! 
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Det som inte fick hända. 
Intresseföreningen har rott iland restaureringen av Gamla Kraftver-
ket för några miljoner kronor av div. allmänna medel, ett projekt 
som ska vara oss alla till nytta, inte minst ur turistiskt synpunkt, men 
även förstärka den punkt som Sikfors är idag på kartan. 
Så har det då hänt det som vi hoppades inte skulle hända. Några barn 
och ungdomar har varit och sprayat blåfärg på Kraftverkets ena ga-
vel och på Svalltornet. Men inte nog med det, tre dubbelfönster är 
krossade på övervåningen genom stenkastning. Skadegörelsen är po-
lisanmäld och vissa spår är säkrade, så det finns hopp om att klara ut 
vem som är orsaken till detta. Att rengöra och måla om fasaden samt 
lagning av fönstren handlar om kostnader med många nollor, så frå-
gan blir då vem som ska betala? 
Det är inte Intresseföreningens uppgift och ansvar att lösa problemen 
med skadegörelser av olika slag som har pågått och verkar fortsätta i 
byn. Vi tror inte att vi löser problemet för framtiden med att vi pratar 
ut med dessa ungdomar, som vi i stort vet vem det är, utan det är ett 
problem och ansvar som deras föräldrar måste lösa. Barn och ungdo-
mar gör saker som föräldrarna tillåter, muntligt eller i tysthet. Det 
verkar vara som att allt det som föräldrarna inte förbjuder är tillåtet, 
vilket är en total felaktig signal till barn och ungdomar. 
Var vi landar med hela skadegörelseproblemen är idag svårt att säga, 
men fönstren ska lagas och de målade figurerna ska bort och under-
liggande färg återställas. Frågan vi ställer är: Vems skyldighet är det 
att det åtgärdas eller bekostas? 
Sikfors Intresseförening. 
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ZUMBA I SIKFORS!! 
 

Vi kör igång söndagen den 25 september  
kl 18,15 

Sikfors Folketshus 
 

Anmäl om du är beredd att börja! 
 

Frågor och anmälan till Nina Olovsson 
  

0911-70189, 070-5660108 
nina@di-nifarmen.se 

 
Zumba är enkla danssteg där vi rör hela kroppen till  

latinomusik,  merenge,  salsa, m.m. med mycket fokus 
på de kroppsnära  muskler som stabiliserar kroppen. 

Träningen är superkul och du glömmer 
bort alla bekymmer och vardagsbestyr. 

Lämpligt för alla åldrar! 
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Midsommardagens LådbilsRäjs i Sikfors! 
 

Jorå, SSK klarade regnet och kunde genomföra Räjset i stekande sol 
med ca 200 åskådare från när och fjärran. 
Vilken geografisk bredd vi hade på prispallarna: Två småtjejer från 
Boden boende på campingen knep varsin pokal 
Luleförare från Alviksträsk gjorde comeback på pallen. 
 

Sikforsgubbarna slogs våldsamt för pallplatserna 
Åkersberga (S-holm) representerades av Lådbilsutlånaren vilket sluta-
de i KRASCHER. 
 

I allmänhet lånar bilsportare ut saker till konkurrenter och detta sker i 
synnerhet i Sikfors för där kan man låna lådbil gratis vilket två tjejer 
från campingen, boende i Boden, gjorde. De började med var sitt test-
åk och bestämde sig på stående fot att deltaga i tävlingen vilket de 
gjorde med bravur. 
Med ändan bara någon centimeter ovan asfalten är fartupplevelsen, 30-
40 km/h, våldsam. Detta fick flera känna på och när inte tyglarna är 
nog spända släpper det lilla greppet om asfalten och man far fram som 
en snorloska tills allt stannar för lådbilarna saknar broms! Inga skador 
på vare sig lådor eller förare uppkom. 
 
Delar av räjset ligger ute på http://www.youtube.com/watch?
v=T38Up6FYxr4 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Micke N i Prevendon snurrar. 
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Ungdomsvinnarna 
Jonte H 2a 
Elliot V 1a 
Lina N  

Solveig J förbereder prisutdelning. 

Gubbvinnarna 
Roger 2:a 
Curt 1:a  
Richard 3:a. 

Barnvinnarna -Wilma V 2:a 
Natalie S 1:a. 
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SIKFORS FESTIVALEN 3 JUNI 2011 
Var en varm och härlig kväll perfekt för vuxenfisket som med de 30 
startande var det 13st tävlande som fick fisk. Det såldes hamburgare 
och fika till åskådare och tävlande. 
Det blev ett väldigt litet arrangemang i år. 
Kvällen avslutades på Puben i kåtan  (Sikfors Camping). 



Sida 15 



Sida 16 

SIKFORS FESTIVALEN / BARNFISKETÄVLINGEN  

 4 JUNI 2011 
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SIKFORS FESTIVAL DIRTRÄJS 6 JUNI (4/6) 
Eftersom det började storma och sedan regnade rejält så flyttades  
tävlingen till den 6/6 

Vinnaren  
av  

Festival knubbräjset 
som släpptes från 
hängbron den 4/6 blev 
Maja Eriksson som se-
mestrade på camping-
en.  
Priset var 2 000 kr 
 
Stort Grattis! 
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Nu Har Sikfors SK avslutat ännu en uppskattad kurs, denna gång 
gällde det Rally, både förare och kartläsare.                                                                              
De åtta 8 (+2) deltagarna fick en helspäckad lördag den 18/6. Dagen började 
redan före 08.00 med fika innan utbildning i "L-ABC och DE" med den inspireran-
de föreläsaren Urban Nilsson. Kl.10.00 var det dags för nästa fikarast in-
nan teoristart med kursledaren Curt Jonsson. Ett avbrott i teorin för lunch gjordes 
vid 13.30-tiden, sen fortsatte teorin med hjälp av den rutinerade Co-drivern Tho-
mas Nilsson. Innan det praktiska provet 15.45 bjöds det på fika igen. 

Tävlingsledare Dick Olovsson med hjälp av Banchefen Robert Karlsson stod 
som ansvarig för själva 
provtävlingen. Den be-
stod av tre korta special-
sträckor med transport-
tidtagning mellan sträck-
orna. Samtliga deltagare 
klarade sig utan trans-
portbelastningar så efter 
målgång vid 17-tiden fick 
alla mycke beröm, även 
alla funktionärer, 13 st. 

Summasumarum:                
Alla glada och troligen 
åtta fler på Rallytävling-

Kursledare Curt Jonsson SSK/RÄJS                                                    
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Bli medlem i 
Intresseföreningen  

 

Bg Numret är: 5657-5194 
 

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

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 
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Björnjakten i Sikfors- Arnemark är i fullgång och första björnen är  
fälld av Pettson. Mer detaljer i kommande nummer av På Gång. 


