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MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD 
 

MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: 
Sandra Nilsson                    Tfn   076-1052990 
             E-post: pagang@sikfors.com 
 
FÖRENINGAR 
Föreningars aktivitetsupplysningar 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 Sandra Nilsson 
 
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  2012                        

          Februari: Husmodern 
          Mars: Byaföreningen i Skomantjälen 
          April: SSK 
          Maj:   Sikfors älgjaktsområde (SVO) 
         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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Intresseföreningen. 
 

                       När vi tittar på vår ekonomi, så har vi tänkt oss att alla delar    
                        i vår verksamhet ska gå i vinst, om än med bara en krona. 

                   
1.   Det finns kostnader med vår hemsida som måste täckas av bl. a. de 

intäkter som våra företag och föreningar ska betala, för att kunna 
länka sej från Sikforssidan till sina respektive hemsidor. De som 
anar att den avgiften inte är betald, hör av er till vår kassör John 
Lundkvist. 

2.    Tidningen ”På gång i Sikforsbygden” planerar vi nu så att den ska 
också gå i vinst, genom bland annat företagsannonseringar. Små 
annonser som finns med i alla nummer under ett helt år till en låg 
kostnad. Får vi med oss företagen i vår bygd, kan vi nå vårt mål. 

3.   Kraftverksmuseet är också ett projekt som ska ge vinst. Med Skel-
lefteå Kraft och Piteå Energis hjälp finns det förutsättningar att vi 
även här kan nå det målet. 

4.   Gymmet, ytterligare ett projekt som intresseföreningen driver, som 
också är en hjälp för Folketshusföreningen. Det är en bra aktivitet 
för att hålla hälsan så högt som möjligt och vikten så lågt som 
möjligt. Det finns ingen annat Gym där kostnaden är så låg som 
här på Folkan. Vi har också beslutet att köpa in fler ”maskiner” 
enligt önskemål. 

Men naturligt vis är det de ideella krafterna som ska ligga i grunden för att 
dessa aktiviteter ska fungera. 
 

Styrelsen 

 

Bli medlem  
i  

Intresseföreningen  
 

Bg Numret är: 5657-5194 
 

Årsavgiften är 50 kronor per person och  
80 kronor per familj. 
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I ur & Skur forsens Julavslutning.  
 

Än en gång hade skolan lyckats anordna en mycket trevlig julavslutning 
för barnen på Folketshus den 22 December, med så pass fullt hus att 
många fick stå plats under showen. 

Barnen gjorde ett bra jobb med sina framföranden som började med sång 
och dans från  6 åringarna samt 1-2:an och kvällen avslutades med sjön 
sjungande toner från Linn Clarén Johansson. 
 

När så dags 
för det tradi-
tionella jul-
gröten och 
smörgåsarna 
så var det så 
eftertraktat att 
allting inte 
räckte till. 
 
På bild ser vi 
ett dansfram-
trädande av 
barnen från 6 
års gruppen.  
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Intresseföreningens styrelsemöte 14 December 2011 
 

Den 14 december hölls ett av Intresseföreningens styrelsemöten.  Vi sty-
relsemedlemmar brukar turas om att vara hemma hos varandra, så den här 
gången var det Erik Lundströms tur att hålla kaffepannan varm. 
 

Vi diskuterade bl. a att Carina Segerlund sagt ifrån sig som redaktör för 
Sikforstidningen ”På gång i Sikforsbygden”. Men som tur är så har vi fått 
förslag på en som är intresserad av att ta över den sysslan, nämligen Sand-
ra Nilsson. Vi kommer att stötta henne på alla sätt i hennes arbete och 
önskar henne lycka till. 
 

Arbetet med att lägga ner SUAB fortsätter i regi av en utsedd likvidator. 
Sådana här uppgifter tar tid att utföra och är väldigt byråkratiskt och fru-
strerande, men det går framåt. 
Intresseföreningens ekonomi är relativt stadig. Vi har fått en liten förtidså-
terbetalning av SUABS medel och vi har fått in en ordentlig amortering 
av Folkets Hus lån. 
 

I övrigt diskuterade vi om att vår hemsida, sikfors.com, kostar pengar att 
driva. Dessutom så måste vi byta ut vår server som är gammal och riska-
belt nära utmattning. Vi har ansökt om medel för att köpa en ny server 
men de medlen räcker inte långt. Vi fakturerar alla företag som har en 
länk till vår hemsida men det har varit väldigt svårt att få in avgiften för 
detta, så där vill vi att alla som får faktura på denna avgift ska tänka till en 
gång till och betala för sig. Om vi inte har råd att behålla vår server så tap-
par vi hemsidan, alla adresser på sikfors.com och vårt fönster utåt. Det är 
trots allt ett slags ”varumärke” att kunna använda sikfors.com. 
 

En liten broschyr om Kraftverksmuseet bör tas fram i marknadsförings-
syfte. Kostnadsförslag ska införskaffas. 
 

Det är länge sedan statistiken om befolkningen i Sikfors kollades upp. 
Dessa uppgifter, bl. a om medelåldern i byn, tas upp vid nästa styrelsemö-
te som blir torsdag 12/1. 

 

          Sikfors Intresseförening. 
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Skoterfolket! 
De som borde läsa denna artikel kommer troligen inte att göra det, men vi 
hoppas att deras närmaste kan förmedla budskapet. 
Vi har olika intressen i våra byar. Vissa gillar hästar, andra skotrar eller 
skidåkning. Problem uppstår då vi inte respekterar varandras intresseom-
råden. 
 

Att hålla igång våra skidspår kostar inte bara pengar utan också ideellt 
arbete av de som känner ett ansvar för att skidspåren ska fungera. 
När Ögrens lade ner sin grustäckt, och btg-porten under Älvsbyvägen 
byggdes, gjordes det en väg upp ur gropen där skidspåren skulle dras. Det 
har fungerat relativt bra under dessa år, men nu är det katastrof. Att mark-
ägarna accepterar att skoterfolket kör av tallplantorna, är ju upp till dem, 
men att de som jobbar med skidspåren också nu drabbas att dessa 
”marodörer” kan vi inte acceptera. 
 

Det som inte har gått hem hos vissa skoterkörare är att ett skidspår är all-
tid ett skidspår, oavsett om det nyligen är uppkört eller efter ett snöoväder. 
Att elljusspåret har nysnö på sig och ej är preparerat, betyder inte att det är 
fritt att köra efter det. Vi packar spåren själva, för det är jobbigare att köra 
upp skidspåren efter snöväder, om skotrar har varit där och grävt om i 
spåret. 
 

Det finns ingen anställd vaktmästare som har hela dagarna på sig att pre-
parera spår. Vi har endast ideella krafter som på  
fritiden gör sitt bästa. 
Skidspåren har sin sträckning, likväl som hästfolket och 
skoterfolket har sina sträckningar. Låt oss hjälpas åt att 
vi alla oavsett ålder respektera andras intressen och hålla 
oss på de leder som tillhör respektive  
intressen. 
SSK/ Vi som gör spåren 

Gå in på: 

www.di-nifarmen.se  

Så får du veta mer 070-3555490 eller070-5660108  
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Intresseföreningens styrelsemöte 12 Januari 2012 
 

Den 12 januari hade Intresseföreningen syrelsemöte hemma hos Eva Öh-
man. Speciellt inbjuden var Sandra Nilsson som blir vår nya redaktör för 
byatidningen ” På gång i Sikforsbygden”. Det blev många trevliga diskus-
sioner om idéer kring tidningen och dess innehåll. 
 

Föregående protokoll gicks igenom och ekonomin för föreningen behand-
lades.  Där tog vi också ett beslut om att köpa in en roddmaskin till gym-
met och den är beställd och på väg när du läser detta inlägg. 
Nedläggningen av SUAB går väldigt långsamt. Byråkratins kvarnar mal 
långsamt och vi har varit tvungna att komplettera många handlingar innan 
det blev rätt. 
 

Kraftverksmuseets ekonomi är räddad för några år framåt. Kraftbolagen 
har lovat sponsra oss. 
Arbetet med att ta fram en info.broshyr om Kraftverksmuséet pågår. 
Folkmängden i Sikfors var vid årsskiftet 2010-2011 322 st. fördelade mel-
lan 0-94 år. Mer om detta på årsmötet. 
 

Årsmötet planerades till ons. 15 februari i Folkets Hus och vi ska även ge 
lite information den kvällen om vad som pågår i föreningen. 
Vi diskuterar gärna och mycket under våra möten och vi hade nog gärna 
fortsatt prata med ytterligare en kopp kaffe om inte tiden runnit iväg så 
fort. Nåja, vi träffs snart igen på årsmötet.       
Väl mött där! 
                                                                            Vid pennan: Eva Lidman 

 

Byabastun! 
 
 

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 
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Folketshusföreningen 
kallar till  

Årsmöte 
 

Tisdag den 21/2   

kl. 18.30 
 

Vi bjuder på fika. 
 

Väl mött  
 

  Styrelsen 

 
Nu kan ni sola på vårat 

besiktigade och godkän-
da solarium på folket-

shus i Sikfors. 
 

För 20:- i Fem-kronor so-
lar ni 30 minuter. 

 

Möt våren brun och 
fräsch. 

Från Redaktionen. 
 
Som ni alla säkert vet har nu tidningen 
bytt redaktör f.o.m 2012. Framöver kom-
mer Sandra Nilsson att sitta vid tangen-
terna.  
 
Detta nummer har jag och Carina tillver-
kat ihop. En presentation om mig kom-
mer i nästa nummer för att ni alla ska få 
lära känna mig lite bättre.  
 

Tidningen har nu fått en ny mail adress:  pagang@sikfors.com 
Stoppdatumet kommer att vara densamma d.v.s. den 20:e varje 
månad. 
 
Inkom gärna med spännande artiklar eller händelser om vad som 
händer här i byn. Det kan vara allt från barnafödslar, tillställningar, 
tummen upp, eller bara information ni behöver få ut till byborna.  
 
Ny redaktör Sandra Nilsson     F.D Redaktör  Carina Segerlund 
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Bastubad. 
 

De flesta av badarna har betalat in sina ”skulder” för bastubadet, 
men några verkar ha glömt bort det under perioden 18/9-2009  
t.o.m. 31/12-2011. 
Förutsättningen för att driva bastun i fortsättningen är att små som 
stora belopp betalas in av oss alla.  
Sätt in pengar på Intresseföreningens BG-konto 5657-5194, som 
vår kassör John Lundkvist bevakar.  Om du är osäker på antalet 
gånger ni nyttjat bastun kontakta John på tele 70100. 

 

Öka gemenskapen 
på jobbet eller bland kompisarna 

 

 

Inbjuder ALLA till en  
dag på isen  

den 10 mars. 
 

Gör ett Team (max 6 st), ta en bil, (avställd är 
OK) & kör flest varv under 3 timmar! 

 
Anmäl senast 22/2 till  

solveig.jonsson58@gmail.com 
 

För mer info  ring Curt & Solveig 0911-702 15 

                     www.sikforssk.se 
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Rallysprinten 7 Januari 
 

SSK/RÄJS har nu arrangerat sin första Rallysprint, Stenvalls Trä AB. 
En sträcka kördes tre varv med start Bodträsket och mål Lomtjärn. 
Denna gång öste de tävlande idel lovord för arrangemanget i allmänhet 
och vägstandarden i synnerhet. 
Bifogar några bilder från www.alvsbyn.just.nu där ni kan kika på 
ytterligare bilder. Vi tackar alltså Sterling för bilderna. 
Ett stort TACK till Stenvalls Trä AB som var sponsor av tävlingen och 
kanske ett ännu STÖRRE TACK till Ronny och Robert Karlsson som 
fixade 
riktigt kalasvägar. De fick hjälp av Rolf Söderström och Linus Öhgren 
när snön, som vanligt, öste ner strax innan Räjs! 
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            Fiske premiär 
 

                  Den 28/1 kl. 9.00. 
 

Premiärhelg 100:- / 3 fiskar  2 spön/dag 
Från och med 29/1 gäller 60:-/ 3 fiskar 
Fiskekort säljes på Affären samt Lådan i 
Byn (Björken) 
 

Inga kort säljes vid sjöarna.  
Årskort gäller ej. 
 
 

Sikfors FVO 

Reslutatlista rallysprinten 7 Januari 
 
1 00:10:41 Kenneth Andersson,Piteå MS, Hans-Erik Jansson, Skeppstuna Mk 
2 00:10:47 Eero Tallus, Urban Jakobsson, NMS Boden/LMS 
3 00:10:48 Tommy Jakobsson, Anders Blomqvist, LMS/NMS 
4 00:10:50 Emil Johansson, Alexander Petterson, LMS/KMK 
5 00:10:52 Brage Lundmark, Sofie Lundmark, Piteå MS 
6 00:11:01 Tobias Forsman, Benny Forsman, Skellefteå MS 
7 00:11:05 Thomas Lahti, Tomas Wikström, NMS Boden/KMK 
8 00:11:13 Ingemar Svensson, Peter Lindqvist, NMS Boden 
9 00:11:14 Dick Olander, Jenny Olander, NMS Boden 
10 00:11:23 Viktor Johansson, Tomi Puttonen, Sikfors SK 
11 00:11:24 Göran Ahlström, Thomas Nilsson, NMS Boden 
12 00:11:26 Lars-Åke Olander, Anne Westberg, NMS Boden 
13 00:11:31 Erik Wiklund, Inger Lundberg, Piteå MS 
14 00:12:36 Joakim Gustavsson, Roger Lidman, NMS Boden 
15 00:12:52 Jonas Snäll, Per-Åke Nilsson, Piteå MS 
 
  Hälsningar:          SSK/RÄJS    Curt Jonsson 
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Grafitti på byns affär påminner om filminspelningen 
 
Det var full Lokal när 
förhandsvisningen av- 
Någon annanstans i 
Sverige, visades på Ro-
yal i Rosvik lördag den 
10 December. Både 
Rosviksbor och Sikfor-
sare slöts upp för att se 
filmen som är inspelad 
så väl i Rosvik som i 
Sikfors under förra året. 
Men även några se-
kvenser i filmen är in-
spelad på den välkända 
huvudgatan från jägar-
na, vill säga storgatan i Älvsbyn. 

Filmen innehöll stjärnor så som Mikael Persbrandt, Marie Rickardsson , 
Björn Gustavsson och Helena Bergström och är ett drama som handlar om 
flertalet innevånare i en liten by i Norrland där byborna är allt annat än 
normala. Den innehåller såväl mord och otrohet. 
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Infria ditt nyårslöfte på Sikfors Gym! 
 

Har du avlagt ett nyårslöfte om att gå ner i vikt eller att komma i 
form? 
 Då ska du infria ditt löfte på Sikfors Gym. Det billigaste alternati-
vet i kommunen, och du sparar pengar på att inte behöva köra till 
ett gym i sta’n. 
 
Helår: 1400: -  Familjekort helår: 2000: -   Rabatt för pensionärer.  
 

Sätts in på Intresseföreningens    BG: 5657-5194.  
 
TAG till kodlåset ordnar du med Eva Lidman 070-2895468 mot en 
depositionsavgift på 100: -. 
                                      Sikfors Intresseförening 

 
Ni som kört igenom Sikfors 
under senaste året kanske und-
rat varför det skrivits grafitti på 
byns Affär. Texten ”Blå grön-
sak” är ditmålat enkom för att 
delta i filmen. 

– Vi hoppas  ju på att filmen 
kommer att gå bra så vi kan 
stoltsera med att vår butik varit 
med där men i dagsläget vet 
jag inte om ”målningen” kom-
mer att få vara kvar i framti-
den, säger Catrine Nordlund, 
en av de anställda på Forsens 
Livs i Sikfors. 
 
Text & Foto: Sandra Nilsson 
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 SIKFORS 
Kallar till  ÅRSMÖTE 

 

Fredag 17/2 2012 kl 1300  

I Sikfors Folketshus 
 

Stadgeenliga årsmötesförhandlingar 
 

Stefan B Andersson från ABF medverkar 
 

Vi serverar lunch och kaffe 
 

Ta gärna med vinst 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 

Sikfors Husmodersförening 
 

Nya och gamla medlemmar är Välkommen till 
Årsmöte i Sikforsgården.  

 

Måndag den 13 februari kl 19.00 
 

Ta med medlemsavgift 200 kr 
Välkommen 
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                                  Skotersektion.                            
Tidigare om åren har vi haft en skotersektion här i byg-
den. Av någon anledning dog den ut, vilket resulterar i att 
det är problem för skoteråkarna utifrån, att hitta mellan 
och genom byarna, samt att kvalliten på lederna är i då-
ligt skick. 
Vem äger frågan? SSK, eller andra intressen? På Intres-
seföreningens årsmöte kan vi ta upp frågan och se om 
det kan komma fram någon lösning på detta problem.  
Skoterleder. 

 Sikfors Klubbmästerskap 
           på skidor 

 

Lördag den 17/3 2012 
 

Anmälan 10.15-10.45 
klassindelning:              Start kl 11.00 
0-6 år Runt fotbollsplan 
7-9 år 1,5 km 
10-12 år 2,4 km 
13-15 år 2,4 km 
 

Damer: Tävlingsklass 4,8 km 
 

Herrar: Tävlingsklass 4,8km, m 
 

Motionsklass: utan tid damer och herrar 2,4 km 
 

Efter loppet har vi prisutdelning och korvgrillning  
Alla  åkare får saft/kaffe bulla, ta med pengar till medlemsavg 
eller betala till BG 501-7777 
 
Kom och testa dina färdigheter i vårat fantastiskt FINA SPÅR                          
                                                                  ssk /Nina Olovsson   
          Välkomna! 

VALLA TIPS erbjuds! 
men ni får valla själva! 



Sida 16  

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,  
 
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 
 

 

Slutligen från SM Finalen i snöskoter 
 
Snöfattigt, men Älvsby MS med vår egen Tok-Lasse Lundberg i 
spetsen lyckades ändå få till en körbar bana uppe på Kanis då 
det vankades SM final i snöskoter under mellandagarna. 
Vädret var mycket bra, relativt varmt med uppehåll, om än det 
blåste en heldel under stormen Dagmar som härjade. Mycket be-
sökare trots ett lite lägre deltagarantal och slutligen kunde det 
konstateras av Lasse körde hem en 6:e plats i A finalen i 2011 
års SM tävling. Grattis Lasse. Som även får stor eloge från del-
tagare, Medier och framför allt Älvsbyns MS för sitt jobb kring att 
få fram en körbar bana. 


