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                                            Årgång 15  Nr 2  Mars  2012 

 

Bröllop 
Information från årsmöten. 
Nytt– artiklar från skolan. 

Information från Intresseföreningen 
Långloppis  

Åldersfördelningen i byn. 
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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 
                       

           
          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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Från Redaktionen. 
  
Sitter nu hemma vid köksbordet och påtar på 

detta nummer av På gång. Solen skiner in och 

jag som e frusen av mig längtar till våren.  

Lovade i förra numret att jag skulle skriva lite 

om mig själv i detta nummer för er som 

kanske bara sett mig eller inte alls vet vem jag 

är. 

Under Hösten har jag varit med i otaliga medier som en av de mammor 

från Vistträsk som fött tvillingar och de enda tvillingarna bland den yngre 

generationen här i byn, har jag fått höra.  

 

Jag flyttade till Sikfors i Augusti 2003 eftersom jag blev tillsammans med 

en kille här från byn. I dag 10 år senare har vi både hunnit köpa hus, som 

sedan brann ned (Josef Nilssons gamla hus) Vi har hunnit skaffa 5 barn 

och är fortfarande tillsammans. Det var det inte många som trodde då vi 

bara var 19 år när vi träffades.  

Både jag och Tobias jobbar åt min pappa på Nilssons Bygg & Montering 

AB. Han som snickare, och jag som nyligen befordrad  butikschef på 

Nilssons Butiken i Vistträsk, där jag säl-

jer yrkes- och profilkläder till Företag 

såväl som till privatpersoner.  

 

Jag gick mediautbildningen på Ström-

backaskolan med inriktning journalistik 

och tyckte att det vore roligt att få jobba 

med denna tidning för att stilla lite av 

min artistiska ådra. 

 

På Fritiden så föder jag upp renrasiga kaniner till kel och utställning, en 

väldigt rolig hobby som gör att man får åka ut mycket i Sverige och träffa 

likasinnade.   

Mina barn, Lukas 8år, Leo 6år, Line 1,5år och Tvillingarna Lovisa och 

Linnea 6 månader tar upp en hel del av ens tid. Det är en stor omställning 

att få fler än 3 barn kan jag lova, vilket har gjort att vårt nybyggda hus och 

vår bil har blivit för liten.  
                                                                            redaktör Sandra Nilsson      
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På Gång vill skänka ett stort 
Grattis till Niklas  
Öhman & Anette Hjelm i  
Selsborg som fått en Flicka 
(Clara), den 31 Januari 2012. 
Clara vägde 3590g, 52 cm. 
                    
               Grattis 

Sikfors Husmodersförening Inbjuder 
 

         Sikforsbygdens Pensionärer  
 

på Våfflor & Kaffe i Sikforsgården  
 

Söndagen den 25 Mars kl. 12.00-14.00 
 

Välkommen! 

Flygbilder från Antarktis 
 

Sven Svenvall visar bilder från Kallax Flygs medverkar vid  
forskning och support på  

Antarktis.  

Tisdagen den 13 Mars kl. 
19.00 

 
 

Gratis inträde /ingen föranmälan  
 

Kaffe + fika 20kr 
 

Varmt välkomna önskar Sven Stenvall & Sikfors Folketshus.  
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                       Intresseföreningen          

                       är till för dig 

 SIKFORS 
         årsmöte 2012-02-17 

 
Mötet inleddes som vanligt 

med lunch, idag korvgryta. 

 

Årsmötet gästades av Stefan 

B Andersson från ABF som 

informerade om verksamhet-

en samt underhöll med sång 

och musik,  

bl.a. en nyskriven visa om hur 

det kan bli att jobba till 75. 

En sommarresa samt det stun-

dande 60-årsjubileet diskute-

rades. Styrelsen fick i uppdrag att fortsätta planeringen för detta. 

 

Efter genomförda val består styrelsen för Sikfors PRO av: 

 

            Rolf Söderström 

            Birgit Lundkvist 

          Kerstin Westerlund 

       Marianne Johansson och 

   Ronald Karlsson. Ersättare är 

Olle Ökvist och Acke Elvelin. 

 

Mötet avslutades med kaffe och 

hembakad morotskaka samt lot-

teridragning med många fina 

vinster.                  //Kerstin 

Gymmet 

För Din hälsa. 

www.sikfors.com 
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 Intresseföreningens årsmöte 2012. 
 
Onsdagen den 15 Februari håll Sikfors intresseförening årsmöte som 
besöktes av ett 30-tal medlemmar. Som brukligt är så skötte Sune Nils-
son ordförandeskapet för mötet alldeles utmärkt.  
Alla sedvanliga punkter på dagordningen behandlades snabbt och lätt. 
Medlemsavgiften till intresseföreningen beslutades att höjas från 2013 
till 100kr per familj och kvarstå 50kr per enskild medlem. 
Personvalet följde valberedningens förslag och sammansättning av sty-
relsen kan ni se här nedan.  En punkt som inte varit med tidigare var 
förvärv av fastighet. Där har lantmäteriet varit ett problem för förening-
en. De har återsänt lagfarterna flera gånger för att vi ska komplettera 
dem. Vi beslutade ju förra året att lägga ned SUAB och överta de vär-
den som fanns där, bla. Kraftverksmuseét och dess tomt. Nu går det 
inte ”an” att bara styrelsen beslutar om förvärv utan årsmötet måste be-
sluta detta. Därför togs denna punkt uppför att få ett slut på SUABs lik-
videring. Årsmötet beslutade att föreningens förvärv av fastigheten 
skulle godkännas och verkställas.  
I övrigt diskuterades det flitigt om röjning.  Dels på ”grynnan” , kring 
järnvägsbrons fästen och längst vallidan. 
En nyfördelning av byaindelningen  av julgran, majbrasa och flaggor 
delegerades till styrelsen för intresseföreningen.  
Ett förslag ska tas fram så att byborna får chansen att tycka till innan 
beslut tas. Carina Segerlund avtackades för sina 12 år som redaktör av 
På gång i Sikforsbygden.  Fredrik Danielsson och Catrin Nordlund re-
presenterade forsens livs och berättade hur affären går och vilka fram-
tids planer de har.  
Ulrika Malmlöf höll ett fint  och hoppfullt anförande om hur skolan I ur 
och Skur forsen arbetar och utvecklas. Det går mycket bra för skolan 
och eleverna, och framtiden ser ljus ut. 
Erik Lundström pratade om kraftverksmuseét  och ekonomin runt det,  
och även om att pengar söks till en ny dataserver i byn och till en upp-
fräschning av skyltarna i Heden och Borgfors ”Välkommen till Sikfors-
bygden”.  
Eva Lidman berättade lite om gymmet och de investeringar som gjorts. 
En annan sak som diskuterades var det dåliga vägunderhållet genom 
byn och den dåliga belysningen. Den frågan vidarebefordrades till det 
vägsamfällighetsmöte som alltid hålls efter intresseföreningens års-
möte. Vi måste få Piteå Kommun att förstå att det innebär ett ansvar 
när de nu får pengar som ska gå till väg underhåll av vår väg. De har ju 
faktiskt åtagit sig att  sköta vår väg. Vi måste kunna känna oss trygga 
att färdas efter den.  Som vanligt bjöds det på kaffe, smörgås och kaka.  
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Gå in på:  www.di-nifarmen.se             

Så får du veta mer:  070-3555490 

eller 070-5660108  

Gym 
 
Hur går det med nyårslöftet om att börja träna 

på gymmet?  
Ännu är det inte för sent att börja. 

Årsavgift   1400:-  Familjekort   2000:- 
 

Sikfors har 5 st certifierade instruktörer 
som hjälper dig.  

Jimmy Åkerlund, Mikael Lindberg, Tobias Johansson,  
Dick Olofsson samt Nina Olofsson.  

 
Öppettider all dagar kl 6.00-23.00 

 
Välkommen till ett starkare & smidigare liv. 
Avgiften betalas in till Sikfors intresseförening 

på BG 5657-5194 

 
Tag till kodlåset fås mot depositionsavgift på 100:- 
av Eva Lidman. Vid frågor kontakta henne på 070-

2895468 eller epost eva.lidman@hotmail.com. 

Intresseföreningens styrelse 2012:  
Ordförande:  Erik Lundström 
Vice Ordförande: Marianne Johansson 
Kassör: John Lundkvist 
Sekreterare: Eva Lidman  
Vice Sekreterare: Dick Olofsson 
Ledamot: Eva Öhman 
Ledamot: Helene Löwinger 

ÅKERLUNDS GRÄV &  
ALLSERVICE 

 
Allt inom grävning 

  
Ring Jimmy: 
 070-6451496 

 

http://www.di-nifarmen.se
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Behövs Intresseföreningen? 
Vi borde nog vända på frågan, klarar vi oss utan Intresseförening-
en? Hur skulle Sikforsbygden sett ut idag om inte Intresseförening-
en funnits sen 1950-tale? Före 1984 hette den Sikfors Vatten och 
Avloppsföreningen, som då skötte om utvecklingen i bygden. 
 
Definitivt skulle vi idag inte haft någon affär, skola eller dagis. Efter 
två försök på 90-talet av kommunen att lägga ner skolan, lyckades 
intresseföreningen ändra på kommunens beslut till våra fördel. Vi 
visade att det var billigare för kommunen att behålla skolan i Sik-
fors. 
 
När kommunen sen gjorde tredje försöket, hade vi för att rädda vå-
ran affär, redan bildat Fastighetsbolaget, som idag ägs av folk från 
Tvärån, Sikfors och Arnemark, m.a.o alla vi som har köpt aktier i 
bolaget. Bolaget köpte då affärsfastigheten, för att det skulle bli lät-
tare att få någon att hyra in sej där och driva det som idag är For-
sens Livs. Nu är det Fastighetsbolaget med dess ägare (vi som bor 
här) som driver affären 
 
Nu gick Fastighetsbolaget med ett starkt engagemang av barnför-
äldrarna från skolans upptagningsområde (även från Arnemark), in 
och startade en friskola. På årsmötet var Ulrika Malmlöv från bo-
lagsstyrelsen och informerade om skolans verksamhet. Jag tror vi 
alla på mötet blev imponerade av hur pedagogiken I UR och Skur 
är upplagt. Tack för en intressant information. 
 
Intresseföreningen är ju inte enbart styrelsen, utan det är den sam-
lande kraft som finns i oss alla som bor här, och i alla föreningar 
och företag som också är verksamma här. Utan att förringa bety-
delsen av andra företag, så har ju Stenvalls Trä en nyckelroll i vårt 
utvecklingsarbete i Sikforsbygden. Det sker mycket i det tysta, men 
vi i föreningslivet och i skolverksamheten är medvetna om deras 
stora och viktiga betydelse. Ett stort tack. 
 
Tack alla ni unga som gamla som förstår att tillsammans är vi 
starka och kan skapa oss en trivsam miljö och service här i vår 
bygd. Vi ska alla kunna trivas. 

                                                                             Styrelsen. 



Sida 9 

Vi har lokaler till billiga priser. 
Ring Petronella för bokning på 
telenr:  070-437 29 58 el Ulf på 

070-264 55 73. 

Årsmöte 
24 mars kl. 17.00 

Folketshus Sikfors. 

 

Klubbfest direkt efter årsmötet ca. 18.00 
Stort buffébord 50kr exkl. dricka. 

 
Anmälan senast 19/3 till Solveig tfn. 0911-70215 

Grattis Curt 
 
Curt Jonsson i SSK/Räjs sektionen har bli-
vit utsedd till ÅRETS BILSPORTLEDARE 
201 av Övre Norras Bilsportförbund. 
Det här betyder mycket, inte bara för Curt 
utan för hela SSK då han även blev utsedd 
till Årets klubbledare 2011 av Svenska 
bilsportförbundet.  
Men det är som Curt säger ”en del av äran får även SSK ta åt 
sig” för utan alla andra som hjälper till skulle han inte få denna 
utmärkelse.  
                             Ett stort grattis önskar SSK styrelse m.fl.  
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Skolan berättar….. 
 
Just nu håller vi i 1-2:an på att arbeta med historia och arbetsområdet är 
forntiden och dess åldrar. Historia är att studera  det förflutna och ordet 
Historia betyder forskning,undersökning.  
 
Barnen har fått i uppgift 
att tillsammans med sina 
föräldrar forska och stu-
dera sitt förflutna och 
göra en egen tidslinje. 
De fick välja ut minst 6 
viktiga händelser i sitt liv 
och så många händelser 
som möjligt ska kunna 
bevisas på nått sätt.  
 
Resultat av detta har varit fantastiskt, barnen har tagit med sig egna kort, 
fotografier, tänder & liknande. De barnen har tagit upp på sin tidslinje har 
bla. varit datumen då de föddes, när de började gå, de tappade sin första 
tand, började cykla m.m. 
 
Barnen har jobbat med stor glädje och iver och de har riktigt längtat att få 
sätta upp sina tidslinjer på väggen. De har tyckt att det varit roligt att både 
få visa upp bilder av sig själva men även att titta på sina kamraters bilder  

då de var mindre. Nu väntas 
bara med stor spänning att få 
redovisas inför klassen.  Här 
kan ni få se resultatet.  
 
Tack för ordet. 
                        //Fröken Malin. 
                                                                       
 

 
Sätt in era företagsannonser 

För 500:- per år kan ni få in en 
liten företagsnotis i samtliga På 

gång som kommer ut i år.  
Passa på! 
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Bli medlem  
i  

Intresseföreningen  
 

Bg Numret är: 5657-5194 
 

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

Nu är det snart dags för långloppis 
genom byarna!  

 
I år kommer loppisen att vara på  

Sikforsgården.  
Vi kommer som förra året att ha palt & fika 

till försäljning.  
Mer info om datum kommer i April.  

 
 

           Info/bokning Carina Segerlund tfn. 070-3570184 
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Åldersfördelningen i Sikforsbygden  
 
Statistik släpar ju oftast efter minst ett år. Men ser vi på våra siffror 
2010 så är vi idag 322 invånare, relativt jämnt fördelat med 5-
årsintervaller från 0 – 74 år, men ett undantag att 50-54-åringar har 
en liten extra puckel på 33 inv. medan resten ligger mellan 20-25 
inv. 
Medelåldern ligger här på 40,6 år. Med tanke på barnafödslar och 
inflyttningar under 2011, så kommer förhoppningsvis nästa statistik 
att visa på fler invånare och en sänkt medelålder. 
 

                                                                                      Styrelsen 

Pensionärer! (men även yngre). 
 
Jag var till Älvsbyn på en träff i bad-
huset. Dom visade oss runt, bland 
annat deras Gym. Många tror att 
Gym, dit går man bara om man vill 
bli som ”Hulken”. Därför kände jag 
en härlig kännsla när jag där träf-
fade både kvinnliga och manliga 
pensionärer, som med lätta belast-
ningar jobbade med ”maskinerna” som fanns där två dagar i veck-
an. På mina frågor, fick jag svar att det var för att öka blodgenom-
strömmningen i kroppens organ och ”smörja” upp lederna. Sen har 
det ju också en social funktion. Någonting för PRO att tänka på? 

                                                                              Erik Lundström 

Ett stort Tack! 
 
Bengt Ingesson har sen början av 2000-talet varit styrelseledamot 
och sekreterare i Intresseföreningen. Nu har han avgått i styrelsen, 
men är kvar i gruppen för Kraftverksmuseét. 
Vi beklagar att vi inte uppmärksammade detta på årsmötet med en 
blomma, men lovar att göra det i efterhand. Förlåt Bengt! 

 

                                                                                        Styrelsen. 
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Äntligen är de Herr & Fru Larsson. 
 
Efter 33år tillsammans har äntligen Tommy Larsson & Anna-Lena Johans-

son gift sig. Ett 50-tal personer fick i Lördags den 18 Februari se paret bli 

man och hustru i Älvsby kyrka. Deras barnbarn Alisia höll tal och efterfes-

ten hölls på byagården i Arnemark.  

Idol-Fredde Lundman sjung under festen som även bjöd på spexerier av 

Petrus Johansson, numera Larsson samt Anton Lidman iförda damkläder. 

De visade även upp ett bildspel över parets 33 år tillsammans. Tommy själv 

tycker att det enda tråkiga med att ha väntat med att gifta sig är att det blir 

svårt att hålla ut till guldbröllopet men var väldigt nöjd över dagen och 

tyckte det var bland det mest lyckade han hade varit på.  
 
Numera kan hela familjen titulera sig Larsson.   

                           Grattis Tommy & Anna-lena 
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Som Företagskund på Nilssons Butiken i Vistträsk 
har ert företag automatiskt minst 10% rabatt på våra 

Yrkes, Profil & Fritidskläder. 
Fri frakt till Sikfors.   Kontakta Sandra 076-1052990 
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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,  
 
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 

Välkommen! 
 
Välkommen säger vi till Helene Löwinger (bårte Kánich) till Intres-
seföreningens styrelse. En styrelse med samma tänkande, skapar 
ingen utveckling, därför är det en styrka och samtidigt stimulerande 
när nyinflyttade människor engagera sej i bygdens föreningsliv. 
                                                                                     

                                                                                     Styrelsen. 
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Nu vill vi tacka för ytterligare ett nummer  
av På Gång och ser fram emot April num-
ret.  
Kom ihåg att det är viktigt för tidningen att 
ni skickar in om händelser i byn, om föds-
lar, giftemål och annat. Allt för att göra 
denna tidning så intressant som möjligt  för 
oss bybor. 
 
              Redaktionen  

                               SSK/Räjs är tvungna att  
                              ställa in Stenvalls Trä AB  
                               ”Öppet räjs” den 10  
                               Mars på bodträsket pga 
                              . Att endast 1 team har 
                            anmält sig vid anmälnings   
                  tidens utgång den 22/2.       
                         
                     /Curt Jonsson     SSK/Räjs 

          


