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                                            Årgång 14   Nr 8  November  2011 

 

 

Draghundstävling 
Öppethus i  UR & Skur 

Intresseföreningen informerar  
PRO –Höstmode med palt 
Loppis –Julbord—Bastu 
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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          

       November:   Folkets hus   
       December:    Intresseföreningen 
 

                  Utdelning för 2012  
Uppehåll Januari  stoppdag 20/1-12 för februarinumret 
                     Februari: Husmodern 
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Den 18 oktober höll Sikfors Intresseförening sitt årliga höstmöte.  Ett 
40-tal medlemmar slöt upp för information och åsikter. 
 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna varefter dagord-
ningen godkändes. Dick Olofsson valdes till sekreterare och Rolf Sö-
derström till justerare. 
 

Så blev det då Ulf Wiklunds tur att informera om planerna för Sikfors 
Folkets Hus. Folkets Hus-föreningen vill återinföra de andelsförfaran-
den som står inskrivna i stadgarna från 1938, som fortfarande gäller. 
Dvs. man (föreningar och privatpersoner) köper andelar á 15 kr i Sik-
fors Folkets Hus och får då rösträtt i föreningen och byggnaden. För-
slaget mottogs rätt så positivt så vi får se vad framtiden ger. 
 

Punkten Majbrasan blev en kort punkt. Byborna vill fortsätta ha maj-
brasan vid Sikforsgårdens stallbacke. Det upplevs som en mycket trev-
ligare plats än älvkanten vid Vallidan. 
 

Erik Lundström höll ett kort historiskt anförande om Sikfors Gamla 
Kraftverksmuseum. Vi fick också ta del av det aktuella läget kring 
Kraftverket. Utgifterna är för närvarande större än intäkterna. Detta 
måste vi ändra på. Vi måste utveckla marknadsföringen av Kraftverket 
så att vi får mera intäkter. 
 

Ekonomin är relativt stabil redovisade John Lundkvist. Vi har hitintills 
under året gått back på gymmet, lånat ut 100 000 kr till Sikfors Fol-
kets Hus, avvecklat Sikfors Utveckling AB och planerar att köpa ande-
lar i Folkets Hus. Vi kommer även att börja om med inbetalningskort 
till Intresseföreningen i första numret av ”På gång i Sikforsbygden”. 
 

Här tog vi en fikapaus där Dennis och Anna-Karin Johansson berätta-
de lite om hur de arbetar på Sikfors Konferens och Fritidsby. Förutom 
sommargästerna satsar de ordentligt på konferensarrangemang. De har 
också renoverat och byggt om en del på anläggningen. Tack Dennis 
och Anna-Karin för ett trevligt inslag!   
 

Gymmet har inte inbringat lika mycket som det kostar. Ännu är inte 
året slut så vi hoppas att sista kvartalet ska ge ordentlig inkomst.                                                     
                                                                                         

SIKFORS INTRESSEFÖRENING  
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En prisjämförelse av matkassar från olika butiker visade att skillnaden 
inte är särskilt stor. Man kan väl säga att ”det man vinner på gungorna 
förlorar man på karusellerna”. Det blev inga större diskussioner under 
denna punkt. 
 

Under övriga frågor diskuterades röjning av Vallidan. Arbete pågår 
med att hitta sponsorer till projektet. Ett annat ämne under övriga frå-
gor var att vår redaktör för ”På gång i Sikforsbygden” 
Carina Segerlund har aviserat sin avgång. Hon lär gärna upp någon 
som är intresserad av att göra tidningen, men hon kommer att sluta se-
nast vid årsskiftet. Så känner du för att prova på att göra tidningen så 
säg bara till så får du vägledning. 
 

Med detta så avslutades mötet och jag vill tacka alla som kom med 
sina åsikter och förslag. Utan dem har vi ingenting att arbeta mot. 
 
Minnesanteckningar av Eva Lidman    



Sida 5 

Draghundsmästerskap  
för Alaskan Malamute i Sikfors 

Fredagen den 4/11 
kl 15:00-18.00 

 

Denna tävling sker i och runt elljusspåret, mitt i byn.  
De tävlar då i klasserna kickbike, cykel och trehjuling 

på en slinga som är ca. 4 km lång. 
 

Har du en hund som tycker om att springa, som du  
skulle vilja prova i dragsammanhang, kom och var med i 
klassen för motionärer. Alaskan Malamute, Pointer,  
Golden retriever eller Blandras, alla hundar som förare är  
välkomna i den klassen.  
 

Dessutom..   Specialutställning  
för Alaskan Malamute 

Lördagen den 5/11 kl. 10.00  
på Sikfors Camping  

 

Hittills är det ca. 40 st hundar anmälda till utställningen 
 

Anmälan till dragtävlingen sker via mejl till  
Sofiabra-4@hotmail.com  

eller på plats, senast en timme före start. 
 

Välkomna både som deltagare och publik! 

Arrangör är 
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Byabastun! 
 

Hej ”skitgubbar”, nu är det dags att börja bada i Byabastun vid sko-
lan. Tidigare badade både kvinnor och karlar bastu, men inte samti-
digt, på fredagarna. Nu verkar intresset hos kvinnorna ha svalnat, så 
nu är det bara karlarna som badar. 
Det är öppet för kvinnorna att komma med förslag om en egen tid. 
Hör av er till Intresseföreningen. 
 

Varje fredag mellan 1500 och 1800 är aggregatet igång. Passa på och 
helgbada samt träffa vänner och grannar i en trevlig social tillvaro. 
Priset för ett bad är 10:-/gång. Man kryssar sej på listan och betalar 
2 ggr/år. 
Styrelsen 

                                   

 

    
Då ska du köpa gymkort i Sikfors Intresseförening. Vi har gyminstruk-
törer som hjälper dig med övningar som stärker både kondition, håll-
ning, styrka och uthållighet. 
Visste du att de flesta som tränar på gymmet inte är bodybuilders. Nej, 
de flesta tränar för att orka med arbete och vardag. Eller för att hålla 
smärta borta från rygg och leder. 
Gymmet är till för att du ska kunna hålla dig frisk och pigg så långt 
upp i ålder som möjligt! 
 
Pris 1400:-/pers för ett år, eller 2000:-/familj, 1 år.                                             
Skriv namn och telefonnummer på inbetalningen.  BG 5657-5194 
 
Sikfors Intresseförening 

Har du: 
Svårt att koncentrera dig 
Svårt att sova 
Problem med värk i rygg och nacke 

      Känner du dig: 
Hängig och trött 
Stel i leder och muskler 
Orkeslös 
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PRO-möte med modevisning och palt 
 

Mötet inleddes med parentation över två avlidna medlemmar. 
 

Mötet beslutade att medlemsavgiften höjs till 250:-/år, varav 35:- går 
till den lokala PRO-föreningen. 
 

Studiecirkelverksamheten fortsätter med snickeri, släktforskning, 
knyppling 
och läsecirkel. Det finns plats för fler deltagare. 
 

Nästa möte blir julfesten den 1 december.  
Anmäl deltagande till Birgit, tel 70100 senast den 25 november. 
 

Som avslutning tackade ordf. kökspersonalen för den supergoda pal-
ten. 
 

/Kerstin 

Dags för byagrupp nr 4 att leta efter den 
vackraste granen i hela Piteå! 
Om ni inte redan har sett ut den förstås!  
Lycka till! 
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FORSENS LIVS. 
En punkt på dagordningen vid Intresseföreningens Höstmöte, handlade 
om vilket värde vår affär Forsens Liv har, för Dej boende här och för 
Sikfors bygden som helhet. 
Forsens Livs har en mycket större roll än enbart som livsmedelsaffär 
med ett relativt brett sortiment. Den har ju också en kringservice ge-
nom utbudet av div. tidningar, ombud för Apoteksvaror, Tipstjänst, 
Systembolaget, en service som bara kan fungera om affären finns kvar. 
Samarbetet mellan affären och vår skola, som har samma ägare, d.v.s. 
vi själva genom vårt bolag (Fastighetsbolaget i Sikforsbygden AB), 
har sänkt kostnaderna för skolmaten genom att affären levererar varor 
till skolan för nettopriser. Detta samarbete resulterar också i att skolan 
tillhandahåller färdig mat till affären, som många anställda i byns oli-
ka företag, hemtjänsten, bybor samt tillfälliga gäster har nytta av. Inte 
heller att förglömma det sociala rummet som Forsens Livs står för. 
Affären är ett nav med många servicebitar snurrande runt omkring sej. 
Sikfors Camping är också en viktig komponent för affärens omsätt-
ning, genom att många turister nyttjar affären rikligt. 
För att få fram helheten i Forsens Livs existenskraft, så kommer Du 
och jag in som en viktig komponent. Det är, trots alla positiva kringef-
fekter, Du och jag som bor i bygden, som affärens fortsatta existens 
hänger på. I fjol blev det en liten vinst, men trots allt för liten för att 
det ska kännas tryggt. 
Att matkassen är lite dyrare från Forsens Livs än från de stora matked-
jorna i Piteå och Älvsbyn, är det ingen som förnekar, men inte så 
mycket som många har trott, genom det bonussystem som finns där. 
Men om vi väger in alla övriga positiva komponenter kring vår affär, 
så är kanske prisskillnaden värd att ta, genom att vi då värnar om detta 
nav, Forsens Livs. 
Ingen av oss ska känna kravet om 100% köptrohet i Forsens Liv, för 
sortimentet fyller inte allas behov och önskningar, men om vi alla 
skulle vardagshandla, ca. 50%, så skulle det säkerställa Forsens Liv att 
vara det nav som är så viktigt för bygdens utveckling. 
Man saknar inte kon förrän båset är tomt, som ordspråket säger, och vi 
som bodde här när Märit tog över affären, hade då fått uppleva sex 
månader med ett tomt bås. Jag tror inte att någon vill uppleva det igen. 
Fundera på det och som sagt vad är det värt? 
Styrelsen 
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I Ur och Skur Forsen 5 år! 
  
Sikfors egen friskola, I Ur och Skur Forsen, har nu funnits i 5 år. 

Detta vill vi uppmärksamma genom att hålla  
  

Öppet Hus 
  

Söndagen den 27 november kl. 11-13 
  

Försäljning av fika  
"Byteshörna" för barnens kläder och utrustningar  

Försäljning av tändbollar, lövkransar mm som eleverna 
har gjort på sina Strövar-dagar 

  
Välkommen att titta på vår fina skola!!!  

 

önskar elever och personal vid  
I Ur och Skur Forsen 
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Kraftverks Museet. 
En punkt på Höstmötet var Sikfors Gamla Kraftverk, som i fortsätt-
ningen kommer att benämnas Sikfors Kraftverks Museum. Vi har 
tidigare gjord en dokumentation över alla prylar som finns i detta 
kraftverk, för det är kravet enligt Riksantikvarieämbetet för att få 
benämns som ett Museum. 
Vi som bildat denna grupp och jobbar med att få igång en turistisk 
verksamhet med museet, ser gärna att det kommer med fler som är 
intresserade av Sikfors kulturhistoria. Hör av er till någon i gruppen, 
Bengt Ingesson, Erik Lundström eller Ove Olovsson. 
Vi för en dialog med Skellefte Kraft och Pite Energi om ett samarbe-
te att kunna visa upp både det första större, samt det nyaste vatten-
kraftverket här i Norrbotten. Sikfors Gamla kraftverk var ju det 
kraftverk som gick i bräschen för elektrifieringen av den Norrbott-
niska industrin. 
Vi för även en dialog med Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen 
för att hitta en finansieringshjälp för våra fasta kostnader, bl.a. el- 
till avfuktaren som ska förhindra rostangrepp i ”maskineriet”. Vi får 
se var vi landar. 
Styrelsen 

Sikforstidningen På gång söker en ny redaktör! 
Efter 12 års ideellt arbete med tidningen så kommer jag nu att sluta 
som redaktör.  
Det har varit en rolig och givande tid. Mina kunskaper inom data 
var mycket små när jag började, men genom detta har jag utveck-
lats och lärt mig mycket inom redigering  &  layout m.m. 
 

Men nu är det dags att lämna över tangenterna till någon annan 
kreativ person/ personer. Det är alltid bra med förnyelse och nya 
vinklingar, det är ett ganska fritt arbete och du behöver inte vara ett 
data geni för att ta över detta. 
 

Det behöver inte bara vara en redaktör,  utan det kan ju vara fler 
som vill jobba tillsammans. 
 

Hör av dig/ er så gör vi december numret tillsammans! 
 
Carina Segerlund på 091170253  el. 070-3570284 
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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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Sikfors SK  
 

Julbord i Sikfors  
Folkets hus 

SÖNDAG den 11 december 
Kl. 13.00 & 17.00 

 
Pris 200 kr vuxen 
180 kr pensionär 

Barn upp till 5 år gratis  
däröver 10 kr per år tex 15 år = 100kr 

 
 

(Underhållning) 
 

Julbordet innehåller:   
Skinka, 3 sorters sill, hemgjord sillsallad, 

 mimosasallad, rödbetsallad, kalvsylta 
korv, rostbiff, gravad & rökt lax, gravlaxsås,  

pastramilax, leverpastej 2 sorter, ägghalvor, köttbullar, revbens-
spjäll, Janssons Frestelse, prinskorvar, hemkokt blodkorv,  

kokt potatis, skivad ost, brieost.  
Glögg, 1 läsk/lättöl ingår, samt kaffe & efterrättsbord! 

 
 

Anmälan senast den 1 december. 
Vi tar max 140 personer på varje sittning, SÅ BOKA I TID!. 

 
       Välkomna 
        Sikfors SK 
 

           Tel: 70215 Solveig  
           Tel: 701 89 Nina  
       el. 070-34 35 004 Åsa 


