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                                            Årgång 15  Nr 3  April  2012 

 

Årsmöten 
Zumba avslutning 

Klubbmästerskapet i skidor 
Skolan berättar.  

Långloppisen 
Fyndet på Erik Jonsch. 
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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 
                       

           
          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          

                       är till för dig 

Gymmet 

För Din hälsa. 

Från Redaktionen. 
  
Ännu ett nummer av tidningen att ge ut 
och det är så roligt att se alla som skickar 
in saker till mig. Detta gör att tidningen blir 
mycket mer levande. Solen har verkligen 
tittat fram sista tiden och våren är bara 
runt hörnet. Snart är alla infarterna (de av 
oss som inte har asfalterat) väldigt leriga 
och riktigt ”våriga”.  
 
Man ser att med våren så smälter både ”gångarna” och mammorna 
med barnvagnar fram.  
Barnen på skolan som man kan se från fönstret börjar gå mer lätt-
klädda och stövlarna ska fram, både hemma och på jobbet, för det 
är dessa tider man säljer som mest Stövlar.  
 
 
Det är roligt  skriva att detta nummer av På gång blev ett väldigt 
välfyllt nummer och jag tackar alla som skickar in information till 
tidningen. Är så kul att jobba med den när man har så mycket 
material att använda sig av, så fortsätt med det.  
 
 
                                                                         Redaktör Sandra Nilsson      
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Nu är det snart dags för stövlar.  
På Nilssons i Vistträsk har vi ett utbud av stövlar till både 
Barn,Dam & Herr.  

 

Vi fraktar kostnadsfritt till Sikfors för 
visning av våra skor och övriga artiklar. Ring 0929-21224 eller 076-
1052990  /Sandra 
Se vår hemsida på www.nilssonsbyggab.se eller oss på  
                                        facebook : Nilssons i Vistträsk 

Neoprenstövel Elin  
-10 grader  Stl: 36-41          

                     NU 495:- 
           

Gummistövel Maja 
            Stl: 36-41 

            NU 400:- 

            Neoprenstövel  
         Snowline 12mm  
      Vibramsula  +10- 1-50 grader 
             

               Stl: 41-45 

            NU 975:- 

Bekina gummistövel 
Värstingen i Naturen.  

 Stl.  40-45    NU 750:- 
 

 
Hoody tröja  
från Jobman 

NU 460:-   

Neon neoprenstövel barn 

Stl. 23-38     

      350:- 

Lisa gummistövel 
Stl: 30-35 

                 200:- 
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Bli medlem  
i  

Intresseföreningen  
 

Bg Numret är: 5657-5194 
 

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

ÅKERLUNDS GRÄV &  
ALLSERVICE 

 
Allt inom grävning 

  
Ring Jimmy: 
 070-6451496 

 

 

En landsbygdskämpe har gått ur tiden. 
 
Ingemar Johansson från Rönnberget har gått ur tiden. En man 
som har lagt ner mycket tid på landsbygdens utveckling. 1997 bil-
dades Piteå ByaForum, på initiativ av oss i Sikfors, en samman-
hållande förening av alla kommunens byar. En förening som ska 
driva för byarna gemensamma frågor mot kommunen och andra 
myndigheter. 
 
Piteå ByaForum består av fyra geografiska områden varav Sik-
forsbygden ingår i Piteälvdalsgruppen. I den gruppen har Ingemar 
engagerat sej i många år, förutom i Bygderådet och Hela Sverige 
ska leva. Landsbygden behöver många av hans kaliber. 
 
                                                                                             Erik  
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Gå in på:  www.di-nifarmen.se             

Så får du veta mer:  070-3555490 

eller 070-5660108  Vi har lokaler till billiga priser. 
Ring Petronella för bokning 

på telenr:  070-437 29 58 el Ulf 
på 070-264 55 73. 

Bilder från Antarktis 

 
Sven Stenvall visade bilder från Antarktis på folkets hus. Ca 70 
personer kom och fick se jätteintressanta bilder och Sven berättade 
om varje bild. Styrelsen hade bakat och fika såldes för en billig 
slant. Folkets hus styrelse vill tacka alla som kom och särskilt tack 
till Sven som tog sig tid att komma.  
 
         Helene Åkerlund 

http://www.di-nifarmen.se
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Kom till Vischan i Lillpite. 

Vi har dagens rätt mellan 11-14  

mån-fre. God husmanskost. 

Vi lagar även maten till: 

Din fest 

Dop  

Bröllop 

Minnesstunder 

Smörgåstårtor 

Vi har stort grillsortiment med  

lchf alternativ. 

 

 

Öppettider mån-fre  11-18        Tele 0911-245022 

 Lör  11-14                          www.vischangrillen.nu 

Sön  12-18 

http://www.vischangrillen.nu
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SSK årsmöte 

Vid ett glest besökt årsmöte valdes Roger 
in som ordförande efter avgående Solveig 
Jonsson. Tyvärr fanns det inte någon ny 
kassör efter Ronny som sitter kvar i styrel-
sen och fortsätter som kassör fram till  

                          EXTRA ÅRSMÖTET den 23 maj kl. 19.00!! 

 

Till dess ska valberedningen leta och vill ha in tips från almänhet-
en. RING Roger på tfn. 070-1841015! 

Kommande valberedning består av: Solveig Jonsson 
(sammankallande), Oskar Öhgren och Daniel Olofsson. 

 

Bifogar bild på nya styrelsen från vänster Robert Karlsson, Roger 
Bergman (Ordf.), Ronny Karlsson ochJens Renberg. 
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Zumba i Sikfors! 
Vilken häftig vår vi haft i Folkan, 20-50 st i 
rörelse varje vecka och ibland både sön-
dag och måndag, har du ej testat denna 
säsong så var beredd på att vi  kommer 
att köra till hösten igen, och ni som varit 
med kanske lockar med er mer deltagare. 

 
Vi vill på detta sätt tacka alla deltagare och hoppas att 
det gett glädje och kanske en mjukare kropp!! 
 
Trevlig sommar!                              Nina och Elin Olovsson 



Sida 10 

 
En komplett kurs för RALLY den 2 juni 2012 
i Sikfors 
 
Kursen anordnas i full överensstämmelse med ÖNBF:s och SBF:s 
nationella bestämmelser. 
 
Arrangör:    Sikfors SK 
Kursen består:  L-ABC (läge- andning, blödning, chock), Teori och 
en Praktisk del. 
Kursavgifter:  600 kr; Fikat och lunchen bjuder SSK/RÄJS på! 
Deltagarantal:  Min. 10 och max 30 personer. 
Lokal: Sikforsgården 
 
Tidsplan 
08.00-10.00  L-ABC, ett måste för alla som ska ta förar/
kartläsarlicens! 
10.00  ”Fika under arbete” 
10.00-12.30  Rallyteori med förarutbildaren Curt Jonsson, Sikfors. 
12.30-13.00  LUNCH 
13.00-15.00  Forstättning av Rallyteorin 
15.00-15.30  Fika med anmälan till praktiska provet. 
15.45            Start praktiskt prov, Debut– RÄJS for FUN! 
Ca. 17.00    Genomgång efter prov med kursintyg och licenspå-
skrifter.  
 
Debut-RÄJS for FUN (Praktisk övning utan tävlingsmoment!) 
Org.kommitté: Curt Jonsson, Solveig Jonsson, Ronny Karlsson, 
Robert Karlsson 
Tävlingsledare: Curt Jonsson    Sikfors    070-360 69 19 
Teknisk ansvarig:  Robert Karlsson   Sikfors   070-668 22 40 
Domare: Ronny Karlsson   Sikfors    070-354 42 65 
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EXTRA ÅRSMÖTE, SSK, den 23 

maj 2012 kl. 19.00 på Folkan! 

           Årsmötet handlar då om val av ny kassör! 

Tävlingsform:  Debuttävling i Rally med standardbilar, 2 hjälmar, 2 
varningstrianglar.  En väl fungerande klocka är ett måste i rally!! 
 
 
Tidsplan: 
Start och mål:  Sikfors Folkets Hus 
Anmälan och besiktning:  Kl. 15.00–15.30 
Första start:  Kl. 15.45 
Deltagare:   Debuttävlingen är öppen för:  
                     -Förare med giltigt körkort eller övningskörningstill  
                       stånd. 
                     -Kartläsare fyllda 13 år. 
Miljö:  Enligt gällande reglementen. 
Ansvar: Deltagare i tävlingen sker på den tävlandes egen risk. FIA, 
SBF, SSK samt dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig 
allt ansvar för under  tävlingen inträffade olyckor, skador eller dyl. 
”Tävlingsdeltagare har genom  sin anmälan att delta i tävlingen 
samtyckt till vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsar-
rangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin 
verksamhet, oavsett mediaform kan offentliggöra namnuppgifter-
na.” 
Upplysningar: Curt Jonsson 0911-702 15 
 
Anmälan: Bindande anmälan senast den 27 maj 2012 på telefon 
0911-702 15. 
 

VÄLKOMNA! 
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KLUBBMÄSTERSKAP 
SSK den 17/3     2012 

 
Snöfall på tidiga morrontimman oroade mej lite 
inför dagen då årets skidtävling skulle hållas. 

Ronny Karlsson har hyvlat och spårat och Erik 
Lundström hade åkt runt för att alla tävlande 

skulle få bra spår, Hipp Hurra för dom!!! . 
 

När tiden närmade sej för första start var det endast mina dittving-
ade hjälpredor och en extra om var på plats. 

Trots detta genomförde vi klubbmästerskapet enligt plan. 
 

Minstingen EGON Inte ens 2 år fyllda åkte han ca 15 m vilket resul-
terade i en medalj och ett pris 
 

Barnklassen 
 

Simon van de Moosdijk och Linn Öberg 
körde runt fotbollsplan i en hejdund-
rande fart och Linn vann med tiden 

3,12. Simon blev 2:a med tiden 3,25. 
 

Vuxenklass 
 

Eftersom endast 3 startade i denna klass körde vi masstart, det var 
riktigt roligt för då kämpas det lite extra. 

När 4,8 km var avverkat i hyfsat före och jättefina spår lyckades jag 
komma först i mål på tiden 18,03 Johan Eriksson 2:a på19,07 och 

Dick 3:a på 20,35 
 

Efterloppet bjöds på saft, kaffe och muffins och dessutom korvgrill-
ning . 

Pris utdelning med finfina priser från Stenvalls till oss vuxna och 
från Forsens livs till barnen 

Med sorg i hjärtat måste jag konstatera att Allan Löfgren som varit 
våran trognaste deltagare under alla år, åkte för sista gången ifjol 

                                                                       SSK / Nina Olovsson 
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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. 
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Skolan berättar….. 
 
Torsdag den 15 mars hade skolan sin efterlängtade friluftsdag på 

Vallsberget. Dagen började med att packa in oss i bilar där både 

bobbar, skidor, madrasser och matsäck stuvades in. Vädret bidrog 

med snöfall men med en härlig vårvintertemperatur. Väl framme på 

Vallsberget eller Lindbäckstadion som det heter numer, så var det 

dags att uppsöka en plats där vi kunde hålla till under dagen, vilket 

inte var alldeles enkelt eftersom det var fler skolor där. Barnen var 

ivriga att få börja åka slalom, längdskidor och fröjdas i pulkbacken, 

humöret var på topp med andra ord. 

 

Den här dagen erbjöd I Ur och Skur Forsen skidskola för de barn 

som ville lära sig åka slalom och det var Cissi som höll i den här ak-

tiviteten. Detta visade sig vara mycket uppskattat av barnen och un-

der dagen fick hon även fler barn att sluta upp med gruppen. 

 

Till lunch serverade Åsa pytt i panna med rödbetor som tillbehör 

och tänk att det alltid är lika gott att äta ute i det fria. Tack för det 

Åsa! Efter lunch så fick fröknarna, Malin och Nina en tokig idé om 

att prova på att åka snowboard för första gången, tala om att vi var 

nervösa. Vi hade turen som fick låna utrustning av två av våra ele-

ver så att vår galenskap gick att uppfylla, tack för det killar!  Väl 

uppe i barnbacken så bjöd vi på många vurpor och många glada 

skratt. Vi tog oss ner i alla fall och elevernas utrusning var som tur 

var fortfarande hela. Tack alla barn för ert stöd och alla goda råd, ni 

är fantastiska!  

 

Vi vill också passa på att tacka 

alla för en riktigt underbar dag 

tillsammans, ingen nämnd ingen 

glömd! 

 

Tack för ordet! 

Personalen på I Ur och Skur 

Forsen genom fröken Malin 
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Historisk Återblick 
 

”Vid Sikforsen finns en by vars namn är efter forsen”. Denna notering i 

1558-års jordabok, som Gustaf Vasa upprättade, lämnar inga tvivel om 

byanamnets härstamning. Det är det tämligen givande lax- och sikfisket i 

forsen som fått ge namn åt den närliggande bebyggelsen. 

Lax- och sikfisket har gamla anor. Tillsammans med åkerbruk och jakt har 

fisket varit en viktig utkomstkälla för bönderna, kanske redan från tiden 

för kolonisationen av Piteälvdal, som började i mitten av 1300-talet. 

 

En rad förhistoriska lämningar, gravar, boplatser och fångstgropar, ger oss 

en indikation på att människor tidigt nyttjat Piteälvdals nedre områden. 

 

Flintyxor är funna i Ögrens grusgrop i Sikfors, daterade från 4000 år sen, 

som nu förvaras på Piteå Museum. Men även en spjutspets av samma år-

gång har nu hittats hos Eva och Leif Lidman på Erik Jonsch. 

 

På 1700 - 1800 talet flottades tjärtunnor från skogarna ovanför Älvsbyn 

ner till kusten, ca 2 – 3000 tunnor/år. Även timmerflottning bedrevs i stor 

omfattning från den tiden fram till mitten 

på 1900-talet. 

 

År 1912 började Sikforsen producera elkraft genom det kraftverk som då 

byggdes. 

Älven med Sikforsen har varit vår livsnerv alltsedan de första männi-

skorna kom hit, och den har även bidragit till att skapa många arbetstill-

fällen. 

 

Att fisket har varit en livsviktig näring under många århundraden, kan 

man förstå av de många ”strider” som har förekommit mellan Kyrkan, 

Kronan, Piteå stad och Sikfors byalag angående rätten att fiska i Sik-

forsen. ”Striderna” avbröts 1827 då HD i en dom fastställde att Sikfors 

byalag hade fiskerätten. 

 

Fisket i Sikforsen hade också en viktig social funktion. Bönderna fiskade 

tillsammans och delade sedan fisken efter fastighetens storlek enligt man-

talet. M.a.o. fisket var byns egendom. 

Fördelningen skedde vid ”Fiskboite”, en liten stuga nedanför ”Kock”, en 

bit från hängbron.                          Fortsättning följer:  
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Årsmöte med Sikfors Folkets Hus 
 
Den 21 februari hölls årsmöte med Folkets Husföreningen, vilket 
besöktes av ett 20-tal personer. Eva 
Lidman skötte ordförandeskapet på ett föredömligt sätt. 
 
Alla stadgeenliga ärenden föredrogs snabbt och enkelt. 
 
Folkets Husföreningen har nu 11 medlemmar, som betalat in an-
delskapital till föreningen och därmed innehar rösträtt på stämmor. 
Främst består dessa av övriga föreningar i Sikfors med omnejd, 
men också en del privatpersoner. 
 
Beträffande årets vinst så meddelade styrelsen att man beslutat att 
köpa in ytterligare en kaffebryggare och 15 bord till Folkets Hus. 
Dessutom skall målning av byggnaden göras i vår. Man är 
naturligtvis i behov av frivilliga för detta. 
 
På en direkt fråga om prissättningen meddelades att samma pris-
lista används mot alla utom mot skolan, som betalar ett terminspris 
för sin gymnastik- och idrottsverksamhet. 
 
Frågan ställdes om hur man som privatperson gör för att teckna sig 
för andelar i föreningen, vilket man från styrelsen är mycket positiv 
till. Se separat stycke nedan. 
 
Efter förrättat val består styrelsen av följande personer: 
 
Ordförande         Helene Åkerlund 
Sekreterare         Elin Olovsson 
Kassör                Ulf Wiklund 
Ledamot              Petra Söderberg 
Ledamot              Leif Eriksson 
Suppleant            Jessica Olovsson 
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Likvidationen just klar. 
 
Vi har just i dagarna fått besked av Likvidatorn från Umeå, att 
SUAB nu är borta och värdena överfört till Intresseföreningen, i 
pengar totalt runt 140.000:-. 
 
Kvar är att Lantmäteriet gör klart med lagfarten till fastigheten med 
Kraftverksmuseét, Sikfors 331. I början av mars ska ärendet dras. 
 
                                                                                     Erik 

Suppleant            Bernt Öhlund 
Suppleant            Lennart Öhman 
Revisor                       Eva Eriksson 
Revisor                       Ronny Karlsson 
Revisorsuppleant        Anna Viklund 
 
 
Jessica Olovsson som under flera år skött sekreterarsysslan i sty-
relsen hade avsagt sig att vara sekreterare i fortsättningen, varför 
hon avtackades för detta arbete med blommor. Hon står dock 
kvar i styrelsen som suppleant. 
 
Mötet avslutades med att föreningen bjöd på kaffe och semlor. 
Köp andelar i Sikfors Folkets Hus! 
 
Du kan betala in andelsbeloppet på bankgiro 5387-3550. En andel 
är på 15 kr/st och lägsta antal andelar har vi satt till 30 andelar, 
alltså 450 kr. Naturligtvis står det Er fritt att betala för fler andelar. 
 
Du kan också ringa kassören Ulf Wiklund på tel 701 44 så får Du 
reda på vad som gäller. Vi ser mycket gärna att flera personer i 
Sikfors med omnejd tecknar andelar i föreningen och därmed får 
rösträtt att utöva på stämmor med föreningen. 
 
Observera att beloppet som betalas in är ett engångsbelopp , vilket 
kan återbetalas efter begäran från respektive medlem. Det är alltså 
inget årligt belopp som skall betalas. 
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Intresseföreningens styrelsemöte 2 mars. 
 

Intresseföreningen har haft styrelsemöte 2 mars. 
Ordf. Erik började med att berätta lite om historian runt Sikforsbyg-
den. Vi har ju fått en ny medlem i styrelsen, Helene Löwinger, som 
kan ha nytta av att veta Sikfors grund. Ja, vi andra kan nog också 
behöva påminnas någon gång. 
Årsmötesprotokollet behandlades och lades till handlingarna. Ansö-
kan om byapeng är inlämnad inklusive utvecklingsplanen. Att 
lämna inbetalningskort i byatidningen var ett bra drag. Vi har nu 
107 medlemmar mot förra årets 20. Och det fortsätter att komma in 
medlemsavgifter. Dessutom finns det en grupp på Facebook som 
heter ”alla vi som älskar sikfors”. Mycket reklam! 
 
Ekonomiskt har det inte hänt så mycket sedan årsmötet. Ekonomin 
är stadig. 
 Sandra Nilsson var med på mötet och levererade månadens num-
mer av byatidningen. Vi beslutade att höja annonspriserna framö-
ver för alla kategorier. Vi bör nog också köpa in en redaktionsdator 
som följer med redaktören för tidningen för att underlätta arbetet. 
Skolan kommer att lämna in referat till byatidningen i varje nummer 
fram till sommaren. Trevligt! 
Likvidationen av SUAB fortsätter. 
Vi beslutade att våra styrelsemöten ska hållas i Folkets Hus konfe-
renslokal och att vi inte tar med något fika till våra möten. Erik rap-
porterade från mötet i Pålberget med Pite Älvdalsgruppen. 
Eva L fick i uppdrag att ta in offert på nordiska flaggor inkl. stänger 
genom byn. Vi ska kolla upp om det går att få dem i bomull. De nu-
varande polyesterflaggorna var av dålig kvalitet. Belysningen i 
korsningarna in mot byn ska behandlas igen. Olika lösningar kom-
mer att undersökas i vår. 

Ny byaserver är inköpt och håller på att 
installeras. Samarbetet mellan Sikfors 
Konferens och Fritidsby och Kraftverksmu-
seet ska aktualiseras och organiseras. 
Erik håller på att ta fram en informations-
broschyr angående Kraftverket. 
Ingemar Johansson, Piteå Byaforum gick 
ju nyligt bort och Erik ska representera 
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Sikfors på begravningen med blommor och telegram. 
Styrelsen ska titta vidare på vad vi kan göra åt gruppindelningen i 
byn. Röjningsarbetena i utkanten av byn diskuterades också. Eva L 
ska höra vem som har ansvaret för röjning av brofästena. Grynnan 
kanske kan betas av får. Tydligen har det fungerat så för länge se-
dan. 
 
Tillsist fick Helene Löwinger presentera sig mera ingående innan 
Erik avslutade mötet för den här gången. 

Sikfors Intresseförening 

 

                                           SIKFORS 

 
KVARTALSMÖTE 

Fredag 25/5 2012 kl 1300 
  

Sikfors Folkets hus 
 

Information om bl a sommarresa 
och 60-årsjubileum 

Underhållning 
 

Vi serverar lunch och kaffe för 50:- 
 

Anmäl deltagande (för lunchen) senast 15 maj till 
Birgit, telefon 70100 eller Kerstin, tel 71159 

 
Ta gärna med vinst till lotteriet. 

 
Även nya medlemmar är välkomna! 

 
Styrelsen 
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Välkommen in till oss! 
 

Öppet 
 

Vardagar 10-19 
 

Lördagar 10-14 
 

Söndagar 11-14 
 

Ombud för Svenska Spel, Apoteket, 
Systembolaget, Prima Gaz 

 
Forsens Livs 0911-70008 

 
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! 

 
 
 
 
 
 
 

Bohagen 

Köper och säljer delar eller hela hem 

Vi har massor av begagnade saker 

Gå in på vår hemsida och se själva 

Www.bohagen.nu 
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Fyndet på Erik Jonsch 
 
Det är nog ganska många som hört om fyndet på Erik Jonsch men 
jag skriver ändå en historia om det så att de som inte hört får veta. 
Det kan vara roligt att berätta för vänner och bekanta. 
 
Leif och jag bestämde oss i höstas för att gräva in jordvärme i hu-
set. Vi anlitade Daniel Olofsson för installationen och Jimmy Åker-
lund kom med sin grävare för att gräva ner 400 meter slang i 
ängen nedanför huset. Vi skojade med Jimmy och sa att”-Om du 
nu hittar något fornfynd så får du inte säga något till någon. Då 
kommer väl arkeologerna och gräver upp hela gården och då får vi 
inte gräva jordvärmen!” Men inte hittade ju Jimmy något i jorden, 
såklart. 
 
Allt gick som planerat och 
slangen kom i backen som 
konstigt nog bestod mest av 
lera. Vi trodde hela Sikfors var 
en enda stor sandmo. Jimmy 
grävde igen diket över 
slangen och allt var klappat 
och klart. 
Dagen efter gick Leif ut för att 
kratta till efter grävaren. 
Jimmy hadegrävt alldeles intill 
trappan och det var lite ojämnt där. När han höll på med detta så 
såg han en ”järngrej” full med sand som han 
plockade upp för att titta på när han blivit klar. Han slängde den åt 
sidan och när den landade på marken så lät det väldigt underligt 
för att vara en järngrej. Dessutom gick grejen av! Leif var tvungen 
att avbryta krattandet och plocka upp den där grejen och sopa av 
sanden. Då kom han in till mig och visade upp grejen. ”-Vad tror du 
det här är?” frågade han. Det var en långsmal ganska platt grej 
som såg ut som sten av något slag. ”-Tänk” sa jag ”om det är en 
pilspets”? ”-Vi vågar då inte säga något till någon”! Men, ni vet ju 
hur det är! Så fort det kom någon på besök så var vi ju tvungna att 
visa den för alla! Vad kunde detta vara för något? 
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Nyfikenheten blev för stor så en dag tog vi den till Piteå Museum 
för att få reda på vad det var, och hur gammal den kunde vara. 
Men där hade de ingen arkeolog som kunde titta på den så de 
rekommenderade oss att åka till Norrbottens Museum i Luleå. 
Sagt och gjort! En fredag eftermiddag åkte vi in till Luleå med vår 
”grej”. Men att hitta någon tjänsteman som jobbar på Muséet en 
fredag 
eftermiddag, det är inte lätt. Killen i receptionen hittade ingen. Jag 
frågade om vi inte kunde få lämna ”grejen” tillsammans med 
namn, adress och telefonnummer så att någon kunde titta på den 
senare. Jo, det gick bra. Så vi lämnade ”grejen” och åkte hem. 
 
Måndag förmiddag ringde telefonen. Det var en Åsa Lindgren, ar-
keolog på Norrbottens Museum. 
”-Vilken fantastiskt fin skifferdolk ni har hittat!” sa hon. Aha! Var 
det en skifferdolk! ”Och den är flera tusen år gammal.” Oh, hjälp 
tänkte jag. Nu får vi inte röra marken mer. Men Åsa sa att 
inte skulle de hindra oss från att färdigställa jordvärmen. Nu skulle 
hon försöka hitta andra fynd i databasen för att kunna datera vår 
skifferdolk bättre. Det kunde också vara en spjutspets och den 
var så fin och välgjord att hon inte trodde den använts så mycket, 
utan kanske varit ett föremål att visa upp och skryta med. Så frå-
gade hon om vi ville ha kvar den eller om museet kunde få den. 
Ja, vad säger man? Tänk om vi ger bort något väldigt värdefullt! 
Eller, vad har vi för nytta av den? Får någon se den på museet? 
Och tänk om vi ger bort den och den stackars förhistoriska männi-
skan som ägde den 
kommer och spökar för 
oss för att den kommit 
bort? Ja, tankarna virv-
lade i skallen. Men vi 
kom överens om att vi 
skulle få fundera till 
nästa gång vi hördes 
av. När Åsa daterat den 
bättre. 
 
Så kom det då ett brev 
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Sikfors FVO har hittat luft-
tuber vid Hamptjärn och 
Lomtjärn. Dom undra nu 
vem som äger dessa tuber 
och vad de används till vid 
tjärnarna.  

kontakta Acke Elvelin på 
0911-70183 

från Norrbottens Museum den 27 februari. Fint skrivet på arkivpap-
per och underskrift av Åsa Lindgren. Hon skriver att det är verklig-
en en praktfull spjutspets vi har hittat! Hon 
har aldrig sett någon så stor. I Historiska museets digitala databas 
med fynd från hela Sverige finns inte heller någon liknande spjut-
spets! Utifrån fyndplatsens höjd över havet kan spetsen inte vara 
äldre än omkring 1900 f.Kr. Det är slutet av den period när skiffern 
hade sin storhetstid. I dagsläget är det svårt att säga något mer om 
spetsen, så när snön smält bort kommer någon arkeolog från 
museet och tittar på fyndplatsen. Kanske finns det någon mer led-
tråd. 
 
Och sedan gäller följande enligt kulturminneslagen: 
 
Fynd från en boplats tillfaller staten. 
Lösfynd kan upphittaren få behålla. 
 
Se där! Nu kommer de och gräver i alla fall! Nej, skämt åsido. Jag 
tror inte de kommer att gräva upp så himla mycket. De ska bara 
avgöra om det varit en boplats här eller om detta är ett lösfynd. 
Och jag tror att de är gaska noga med att fixa till efter sig. 
 
Tänk vad en gammal rostig ”järnbit” kan ställa till! 
 
                                                                                     Eva Lidman 
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Rapport från årsmötet i Skomanstjälen 

 
Skomanstjälens Byaförenings styrelse består av 
ordf. John Lundkvist, sekr. Petra Söderberg, 

kassör Birgit Lundkvist, ledamöter Bertil Åström och Ove Olovs-
son. 
Föreningen har 24 enskilda medlemmar + Viltvårdsområdesför-
eningen. 
Av 2011 års verksamhetsberättelse framgår att föreningen har haft 
ett händelserikt 2011 som krävtmycket ideellt arbete med bl,a. by-
astugan. 
Meningen var att vi skulle göra en ny grund under stugan, men när 
vi påbörjade det arbetet upptäcktevi så stora skador i väggarna att 
vi bestämde oss för att riva den gamla och bygga en helt ny stuga. 
Läget är nu att stugan är under tak, men allt inredningsarbete och 
utvändig färdigställning återstår. 
Bagarstugan har använts flitigt under 2011. 
De ansvariga för de olika ansvarsområdena flaggorna, gräsklipp-
ningen, julgranen, tillsynen av husen 
och vattenanläggningen skötte alla sina sysslor med bravur. 
Den traditionella vårfesten anordnades 2011 i älgslakteriet. Val-
borgsmässoafton firades med majbrasa, 
sång, lotteri och korvgrillning. Det bjöds på nygräddade våfflor med 
sylt och grädde samt kaffe och 
fikabröd. 
Årsmötet beslutade att under 2012 skall, förutom färdigställningen 
av byastugan också en del underhållsarbeten utföras, bl.a. byta ut 
servisventilerna till en del fastigheter och en ny djupbrunnspump 
köpas in för att ha i reserv. 
Det beslutades även att medlems-och vattenavgifterna skall vara 
oförändrade, men pga. extra utgifter i 
samband med att vattenledningen mellan pumphuset och Få-
gelsången frös i vinter så beslutar mötet att 
alla skall betala en extra vattenavgift för 2012. 
 
Byn har dessutom stora problem med mobiltäckningen. Vi beslutar 
att försöka med hjälp av en skrivelse till Telia få en bättring på 
detta. 
                                                                                 Styrelsen 
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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 

 

         

Cirkelträningen avbruten på grund av del-
tagarbrist! 

Efter önskemål har jag kört cirkelträning 
några gånger men  vi får eventuellt ta nya tag till hösten          

Nina 


