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Höstmöte 
Svar angående vandalism 

Paltservering  
Filmkväll på folkan 

 

                                               Årgång 14   Nr 7  Oktober  2011 
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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                                  

       Oktober:       Fiskevårdsföreningen  
       November:   Folkets hus   
       December:    Intresseföreningen 
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Medicinsk QIGONG 
 

Start Tis. 4 oktober kl. 16.15 
Granv. 2 i Öjebyn ovanpå Solcity 

 
Ledare: Roland Fransson www.sehelheten.se  

Qigong gör att du får ett större lugn  
och förbättrar din hälsa.  

Kom i lediga kläder.  
 

Pris: vid 10 deltagare 80 kr/pers.  
 

 
Välkommen! 

 
Info. Monika Grannas 070-258 25 21 www.monikagrannas.com  
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RÄJS-MÖTE 3/9-11 
Närvarande: Ronny Karlsson, Robert Karlsson, Solveig Jonsson och 
Curt Jonsson. 
Nina, Dick och Oskar hade meddelat förhinder och lämnat sina tan-
kar till undertecknad.. 
  
Vi började med utvärdering av årets Räjsaktiviteter: 
Sparkräjset var lyckat trots få startande och lite klagomål på handi-
kappen. 
Ticket To Drive var uppskattat och halt. 
Snow-Räjset var som vanligt mycket lyckat men kanske i senaste 
laget, alltså lite snö och grusvarning. 
Lådbilsräjset på midsommar funkade bra men nog så få bilar till 
många åkare. Vi får hoppas på nybyggen. 
Höstens Lådbilsräjs ställdes in pga regn. 
Sen funderade vi framåt och kom fram till att Bil-O, Skärmletningen, 
ställer vi in pga svagt intresse. Likaså med funktionärs- och förar-
kursen pga av lågt deltagande och att SSK/RÄJS inte behöver fler 
funktionärer i och med att vi inte kommer att köra något DM-rally 
nästa år. 
Önskemål har kommit att samköra SSK´s arrangemang samma dag 
och mötet såg att Skidor och SnowRäjs skulle kunna arrangeras sam-
ma lördag, alltså den 10 mars 2012. Då gäller det att Skidsektionen 
börjar och slutar i tid. Spark/Skridskor och Ticket To Drive skulle 
kunna köras ihop den 24/3-12. 
Lådbilsräjset fortsätter ensam på Midsommardagen och att höstens 
Lådbil tidigareläggs innan campingsäsongen är slut, alltså kanske 
den 21/7 eller 28/7 -12. 
SSK/RÄJS erbjuder övriga sektioner inom SSK att ta han om Snow-
Räjs och/eller Spark/SkridskoRäjs för att fylla på sin kassa. 
  
Mötet beslutade att försöka arrangera ett litet rally, RallySprint, den 26/12, 
Annandag Jul, eller den 7/1-12, lördag efter Trettondagen. Det ska då bli 
en sträcka som körs flera gånger. Sträckan vi tänker på börjar på Bod-
träsket, förbi Lantbruksmuseet och över bron i Kastaka för att sedan an-
tingen ta av till höger förbi Lomtjärn eller rakt fram till Tväråvägen. Un-
dertecknad har frågat Dick Olovsson om han kan kolla att vi får använ-
da dessa vägar men ännu har jag inte fått något svar. 



Sida 5 

Tanken är att försöka få till ett hårt is underlag med hjälp av vattning 
och packning av snön. Karlssons ska prova att bulta ihop tre stora 
däck för att redan nu försöka dra sträcka skät innan snön kommer och 
därefter fortsätta att packa snön. Snöröjningen har Oskar Öhgren sagt 
att han kan ansvara för i och med att han kommer att ha en traktor i 
byn under vintern, dock måste vi få ytterligare hjälp med områderna 
kring broarna som Oskar inte kan köra pga vikten på traktorn. 
  
Undertecknad vill snarast veta av er vilka som vill hjälpa till och 
vilket tävlingsdatum som skulle passa er bäst! 
Innan jag kan ansöka om tillstånden för tävlingen vill jag ha de fles-
ta medhjälpare klara! 
  
Höstens Bilsportkonferens kommer att gå av stapeln den 29-30/10 i 
Storforsen och mötet tyckte att SSK/RÄJS ska premiera våra aktiva 
tävlande (Johanssons och Olovssons från Älvsbyn och Jonssons från 
Klöverträsk och Sikfors) i första hand. Dock måste vi se vad denna 
konferens kommer att kosta innan vi bestämmer vilka som ska repre-
sentera Sikfors SK. 
  
SSK/RÄJS /Curt Jonsson 

Här kommer en bild på "byggboomen" i Sikfors! 
Tänk att det byggs nytt i Sikfors och till råga på allt en ny Norrbot-
tensgård!    
Nä, inte riktigt. Det är svärfar Börje Jönsson från Luleå som byggt nya 
postlådor åt oss och våra grannar. 
 Mvh Curt Jonsson 
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Besviken 
Jag tycker det är tråkigt att ni i Intresseföreningen inte tror att det 
hjälper att prata med våra barn. Blir  både ledsen och besviken, får 
den känslan att alla barnen i byn bara gör dåliga saker. 
Eftersom detta är skrivet i vårat blad så misstänker ni att det är barnen 
i byn som gjort detta. 
Och om ni nu i stort sett  vet vem det är så hoppas jag att ni har pratat 
med berörda föräldrar. Som förälder kan man inte undgå att bli upp-
rörd för det känns som om ni anklagar ALLA barn och föräldrar… 
Alla har vi varit barn och gjort fel,, och då behöver man få en tillrätta 
visning av både föräldrar och andra vuxna , så man lär sig av sitt 
misstag. 
Så var vänlig om det händer något   ta kontakt med föräldrarna på en 
gång,, så det inte blir en massa skitsnack. Det leder bara till dålig 
stämning i byn. 
Vill själv få ett samtal el ett besök om det angår mina barn  
 
// Jessica Olofsson 

 

 INTRESSEFÖRENINGENS   
         HÖSTMÖTE 
   SIKFORS FOLKETS HUS 

18 oktober kl. 19.00 
Vi kommer att ta upp bl. a 

Sikfors Folkets Hus framtid 
Majbrasan 

G:a Kraftverket 
Gymmet 

Matkassen, prisjämförelse 
Företagspresentation, Sikfors Konferens och fritidsby 

KAFFE OCH FIKA 
VÄLKOMNA 

Styrelsen 
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Angående insändaren från Sikfors intresseförening, angående 
vandalism på gamla kraftverket. 

 
Vi har reagerat starkt på denna insändare och vill gärna göra oss 
hörda även om jag egentligen inte tycker att På Gång är rätt forum 
för detta… 
 
Skadegörelse är inte acceptabelt och dom skyldiga ska både hjäl-
pa till att måla/tvätta och även betala för det dom gjort MEN vi 
tycker ni gör fel i att skriva 
Citat: // Vi tror inte att vi löser problemen för framtiden med att vi 
pratar ut med dessa ungdomar ,som vi stort sett vet vilka det är, 
utan det är ett problem och ansvar som deras föräldrar måste lösa. 
Barn och ungdomar gör saker som föräldrarna tillåter, muntligt el-
ler i tysthet. Det verkar vara som att allt som föräldrarna inte förbju-
der är tillåtet, vilket är en total felaktig signal till barn och ungdo-
mar.// 
Personligen känns det som att ni anklagar alla barn/ungdomar och 
föräldrar. 
Det är väl aldrig för sent att ta tag i problem?  
Vi föräldrar vill veta, vi vill kunna förändra ett dåligt beteende!! 
Ni skriver också att det har skett igen och vi tänker på då snickeriet 
blev vandaliserat ,, Vi minns det tydligt den gången var det semes-
terfirande ungdomar boende på Campingen. 
VI  förväntar oss av er bybor att då våra barn gör något som är ga-
let vill vi VETA det, ring! Kom förbi,, jag vill slippa detta tråkiga skit-
snack som pågår i byn. 
Vi har fantastiskt fina ungdomar i byn. Som gör bus ibland. Som 
barn gör!! Ibland går det överstyr och det är DÅ vi vill veta det.. 
 
Mvh Helene och Jimmy Åkerlund 
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Sikfors Husmodersförening 
Detta händer under hösten 2011 

Vi träffas i Sikforsgården  följande måndagar kl 19.00 
 

10 oktober – Ulf Wiklund info om Folkan 

14 november 

12 december  - lilla julafton för medlemmarna 

Övriga aktiviteter 
Paltdag för allmänheten den 30 oktober.  
 
Adventsgudstjänst den 4 december kl 15.00 i Sikforsgården  

 
DU som funderat på träning, NU är det dags, 

Du som löser årskort nu betalar 1500 kr och då räcker avgiften 
ända till årsskiftet 2012/2013 

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 Sikfors Intresseförening BG 5657-5194 
 

Tag till kodlås fås mot depositionsavgift 100 kr av Eva Lidman 
Vid frågor kontakta mig 070-289 54 68 eller e-post eva.lidman@hotmail.com 
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PALTSERVERING 
 

Söndag den 30 oktober  
kl 12.00 – 16.00 

 

Serveras palt i Sikforsgården 
                Pris: 60 kr för vuxna och          

                30 kr för barn t o m 12 år 
 

I priset ingår två paltar med tillbehör  
och kaffe med kaka 

 

Välkommen 
 

Sikfors Husmodersförening 
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Filmkväll  
med naturfilmaren Göran Emerius  

på Folkets Hus i Sikfors den 25 oktober kl 19.00. 
  

Göran visar filmerna i vargarnas spår,  
i björnmarker och Ödemarksfiske i Kamchatka 

 
Nu har ni möjlighet att följa med ut i vildmarken på 

Kanadas tundra för att möta tundrans vita varg,  
ligga i gömsle för att komma nära björnar i finsk/ryska    

gränsen och följa med på  fiskefärd i Kamchatka. 
 

Entré med 50 kr per person 
Försäljning av fika i pausen 

 
Välkomna!  

Sikfors Folketshus 
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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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