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Vad är en identitet? 
Adventsgudstjänst i Sikforsgården  

Folketshus rapport 
Fagerbodan  ett nytt företag i byn 

Rallysprint  m.m. 

                                            Årgång 14   Nr 9 December   2011 
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MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD 
 
MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: 
              
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 för detta nr. 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 
                                 

       December:    Intresseföreningen 
 

Gott slut & Gott nytt år 
  

Uppehåll Januari  stoppdag 20/1-11 för februarinumret 
 

      2012 Februari: Husmodern 
                Mars: Byaföreningen i Skomantjälen 
              April: SSK 
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Vad är en identitet? 
 

Alla vi människor söker skapa oss en identitet, för det är 

genom identiteter som vi bygger upp vår personliga 

trygghet och våra egna nätverk. Det kan vara kön, fri-

tidsintressen, jobb och mycket annat. Men lika viktigt är det för män-

niskor att bygga upp en identitet för den bygd som vi lever i.  

Vad är då Sikforsbygdens identitet? Ja, det är saker som andra männi-

skor pratar om oss och denna bygd, identiteter vi har skapat genom 

åren? 
 

-Tänk att i Sikfors där startade dom en egen skola när kommunen 

skulle dra in den kommunala skolan. Dom köpte fastigheten och verk-

samheten är i full gång, både skola och dagis. Det krävs sammanhåll-

ning och kraft för att klara av det. 
 

-I Sikfors har dom även en egen fastighet där de driver en egen byaaf-

fär.  
 

-I Sikfors har dom också ett eget Folkets Hus, som nyttjas av olika in-

tressegrupper, både unga och gamla, och tänk att dom dessutom har ett 

eget modernt Gym i Folkan. -Dom har också en bra idrottsförening, 

som förutom biltävlingar även har en fin anläggning som alla åldrar 

kan nyttja sommar som vinter.  
 

-I Sikfors har dom en Camping och konferensanläggning som ligger 

väldigt fint till nere vid Piteälven, samma plats där en av Norrlands 

största midsommarfestligheter en gång höll till (en fest större än Piteå 

Dansar och Ler). 
 

-Dom har också en hembygdsgård i gammal miljö, Sikforsgården, som 

nyttjas till konferenser och andra aktiviteter, där majbrasan lyser varje 

vår. -I Sikfors finns även ett kraftverksmuseum, Norrbottens första 

större kraftverk, som gick i bräschen för elektrifieringen av den Norr-

bottniska industrin, i början av 1900-talet.  
 

-Dom har också ett Jordbruksmuseum. –Dom har också ett eget do-

männamn, @sikfors.com, som både företag som privata intresserade 

kan nyttja.  

–För att inte tala om tidningen ”På gång i Sikforsbygden”, hur många 

byar har en sådan kvallite på sin byatidning? 
 

-Förutom att Sikfors ligger väldigt vackert till vi Piteälven, så finns 

där rejäla hus med vackra tomter (nästan alla). 
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Bli medlem  
i  

Intresseföreningen  
 

Bg Numret är: 5657-5194 
 

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

ETT STORT TACK till de ungdomar som 

tältade under midsommar helgen vi Hamptjärn 
och Lomtjärn och städade upp efter sig.  
Sikfors FVO /AE 

 -Och vilken härlig skogsterräng att färdas i, både sommar som vinter.   

 –Glöm inte alla de små tjärnarna som är inplanterade med ädelfisk 

och som är öppen för allmänheten, liksom fisket nere vid älven.  

–För att inte tala om alla de arbetstillfällen som bygdens små och stora 

företag skapar. 
 

Det finns fler starka identiteter, men det där är några av dom, som 

andra människor ser på Sikforsbygden och oss människorna som bor 

här. Det är viktigt att alla vi som bor här känner till detta och uppskat-

tar värdet av dessa starka identiteter, som är förutsättningen för att vi 

själva ska trivas här, och att andra människor känner för att flytta hit 

när det blir lediga hus här. Lediga hus kommer det alltid att skapas, 

det har moder natur satt in i sin planering, oavsett vad vi själva tycker.  

Även om Du inte är med i alla föreningar, ställ upp på deras möten 

och skapa en sammanhållning som stärker denna bygd, en bygd som vi 

kan känna oss stolta över.  

Det är vi alla som skapar vår bygd. 

Intresseföreningen  

Styrelse. 
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Fagerbodan 
Lantlig inredning för stora som små 

 

 

www.fagerbodan.se 
Varmt Välkomna!  

Vid ev. frågor eller funderingar. 

Ring Sofi/070 289 55 67  

http://www.fagerbodan.se
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Ansökan om Sikforsmedlen. 
Sikforsmedlen, som ligger på länsstyrelse, är idag uppe i ca. 2,2 
miljoner. Från Sikfors har vi tidigare sagt att vi vill ha kvar 2 miljo-
ner som grund, och bara använda förräntningen av dessa 2 miljo-
ner. Har du frågor och funderingar angående Sikforsmedlen, hör av 
dej till Erik Lundström. 
Av olika anledningar, så tog det lite tid att få in ansökan till Länssty-
relsen om Sikforsmedlen till en ny dataserver, och köp av nya mo-
dernare skyltar ”Välkommen till Sikforsbygden” vid infarterna. Men 
nu är hjulet igång och kommunen har fått ansökan på remiss, och 
kommer att lämna ett svar till Länsstyrelsen, om dom anser att det 
är befogat att vi får köpa in dessa prylar. Det handlar om ca. 
45 000:-. 
Vi kommer också att ansöka om pengar till inköp av nya flaggor, 
fästen och stänger, som vi då kan sätta upp till våren. 
 

@sikfors.com 
Ni som tänker skaffa nya e-postadresser eller skaffa en till, kom 

ihåg att vi har ett eget domännamn,  (exempelvis ditt eget namn) 

@sikfors.com. Prata med Robban eller Ronny Karlsson, så fixar 

dom det. 

Sola på Folkets Hus 
 

 

Du vet väl om att vi har solarium på  
Folkets Hus i Sikfors.  
Där solar Du för 20 kr per halvtimme. 
 

Du som inte har ”tag”  till dörren                  

kan kontakta Petronella på tel.070-

4372958  eller Ulf på 070-2645573 



Sida 7 

Byabastun! 
 

Hej ”skitgubbar”, nu är det dags att börja bada i Byabastun vid 

skolan. Tidigare badade både kvinnor och karlar bastu, men inte 

samtidigt, 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 be-

talar 2 ggr/år. 

Styrelsen 

Husmodern i Sikfors informerar: 
 

Adventsgudstjänst i Sikforsgården  
söndagen den 4 december kl 15.00 

Alla hjärtligt välkomna                                 

 

Alla medlemmar i Sikfors Husmodersförening är välkommen till  

Lilla Julafton i Sikforsgården                                                       

måndag den 12 december kl 19.00.  

Vi äter julgröt och skinksmörgås.                                                               

Ta med en julklapp för 50 kronor.  

  Välkommen                                                        

Styrelsen  
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RAPPORT FRÅN STYRELSEN FÖR  

SIKFORS FOLKETS HUS BYGGNADSFÖRENING UPA 
 

Tack till ortens föreningar och företag för visad välvilja 

Vi vill från styrelsens sida framföra vårt tack till de föreningar som 

tecknat andelar i vår förening. Nu har vi först och främst ett antal 

medlemmar som vi i styrelsen kan hämta stöd från i våra beslut, och 

dessutom har vi nu ett kapital som bättre svarar mot vår balansräkning. 

Vi kommer i samband med vårt årsmöte i början av år 2012 att redovi-

sa vilka medlemmar vi har och vilket kapital som vi fått in, men tills 

vidare får vi säga tack till de som medverkat i vår medlems- och kapi-

talanskaffning. 

 

Teckna andelar i Folkets Hus Byggnadsförening upa 

På Intresseföreningens höstmöte fick vår kassör Ulf Wiklund berätta 

lite om vad som händer med Folkets Hus Föreningen, eftersom vi har 

kontaktat övriga föreningar i Sikfors för att få föreningarna att teckna 

nya andelar och på det sättet förstärka det egna kapitalet i Folkets Hus 

och dessutom få föreningarna som medlemmar i Folkets Hus Före-

ningen. 

Där var det några personer som frågade om inte privatpersoner kan 

teckna andelar i Folkets Hus. Svaret är att givetvis får alla teckna an-

delar i föreningen. Det är något som vi gärna ser. Vi vill dock att alla 

får samma möjlighet till detta. 

Om man vill teckna andelar kan det vara på sin plats att man vet föl-

jande: 

Varje andel är på 15 kr, vilket beslutades 1938. Omräknat innebär des-

sa 15 kr ca 400 kr idag. Därför anser vi att alla som vill teckna andelar 

och på det sättet bli medlemmar i Folkets Hus måste teckna jämna 

10:tal andelar. Lägsta antal per medlem blir alltså 10 andelar vilket 

innebär 150 kr. Man får teckna obegränsat antal andelar.  

Det är viktigt att veta att det är ett engångsbelopp man betalar in och 

andelsbeloppet kan man få tillbaka efter uppsägning av medlemskapet, 

dock först efter 2 år från inträdet. Om föreningen upphör återfår man 

sin andel jämte andel av eventuellt överskott. Detta eventuella över-

skott fördelas i förhållande till inbetalt andelskapital.  
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Varje medlem får en röst, oberoende av vilket antal andelar man teck-

nar. Vill Ni ha flera röster så bör Ni alltså teckna andelar på varje per-

son i hushållet. 

Tag kontakt med någon av nedanstående personer om Ni vill teckna 

andelar: 

Ulf Wiklund tel. 70144 eller mobilnr 070-2645573 eller Helene Åker-

lund mobilnr 070-6431493. 

Styrelsen 

Till alla läsare av På Gång i Sikforsbygden! 
Detta är med en viss vemod som jag nu gör mitt sista nummer som   

redaktör för På gång. Det har varit en rolig och lärorik tid på många 

sätt och vis. :-) 

 

Jag vill tacka er alla läsare och föreningar som bidragit med material 

till tidningen under alla dessa år, utan er hade det inte blivit någon  

tidning. 

 

Hoppas att den som tar vid tangenterna från nästa 

år får uppleva samma stimulans som jag upplevt 

av att behovet av tidningen verkligen finns och är 

efterlängtat av många. 

 

I dags läget är det ingen som har nappat på att ta 

över redaktionen, så risken finns att det inte blir 

något nr 1 i februari 2012. 

 

Om du är intresserad att jobba med tidningen själv eller tillsammans 

med någon så hör av dig till intresseföreningen, så hjälper jag dig / er 

att komma igång med första numren under 2012. 

 

Avslutningsvis vill jag önska er alla en  

God Jul  & Gott Nytt ÅR 

 

TACK & HEJ FRÅN MIG 

/ Red. Carina 
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INBJUDER TILL 

 

RALLYSPRINT 

Sikforsrundan 2012 den 7 januari 

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internatio-
nella reglemente och SBF:s nationella tävlingsbestämmelser samt 

denna inbjudan, tilläggsregler och tillkommande PM. 
 

Arrangör: Sikfors SK 
Ort och Datum: Sikfors  2012-01-07 

 
Organisationskommitté: Solveig Jonsson, Robert Karlsson, Dick Olovsson,  
Ronny Karlsson, Curt Jonsson 
 

Start: Kl. 12.00   Folkets Hus Sikfors 
Försäljning av hamburgare, mat, fika i Folkets Hus  

och Bodträsket med speaker! 
 

Välkomna! 
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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 
 

2012 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 

Då tackar vi Grupp 4:a för sitt uppdrag för 
2011 och lämnar över den vackra tända julgra-
nen till Grupp 5 som nu tar över för 2012. 
 

God Jul & Gott Slut 



Sida 12  


