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                                            Årgång 15  Nr 7  September 2012 

 

Arnemark årets by 
Galna ideér blir verklighet 

Lådbils racet 
Sikforsdagen 

Träningen kommer igång. 
Jubileums fest 
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MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD 
 

MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: 
Sandra Nordin                    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 
5x3 cm Helårsannons  för bybor 500:- 
 

Annons utformas i samråd med redaktionen. 
 
Ansvarig utgivare Intresseföreningens ordförande 
Redaktör och kontaktperson Sandra Nordin 
 
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 
                       

           
               

         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. 
  
Tillbaka efter ledighet från både jobb och tidning 
så drar vi nu igång med nästa halvan på denna  
säsong av vår utskrift. Efter mycket svårigheter 
för mig att lyckas få tillgång och lära mig hur 
man lägger ut tidningen på Sikfors hemsida, så 
ligger nu alla numren för året där.   
Skolan har nu dragit i gång igen och barnen 
hade nog önskat att sommarlovet varit något längre då det var en, får 
man säga tråkig sommar med dåligt med sol- och bad timmar.  
 
De flesta börjar återgå till arbetet och jakten drar i gång i dagarna. Jag 
hoppas att  vi kommer få skriva lite här i tidningen framöver om den jakt 
lycka vi får hoppas våra killar kommer att ha.  
 
Mina 2 yngsta har nu börjat på dagis och min numera man får återgå till 
arbetet. Blir spännande att se hur det kommer att gå för de små morsgri-
sarna att vara bland alla nya barnen men man får hoppas att de kommer 
ha roligt på dagarna medan föräldrarna jobbar.  Glöm inte bort att vill ni få 
med synpunkter eller önska/vädja om nått så läser nog de flesta i byn 
denna tidning, så det är ett ypperligt forum att gå ut med information i.   
 
Slutligen vill jag tacka Tony & Sterling på alvsbyn.just.nu som bidragit 
med en del artiklar om Sikfors till denna tidning, det är roligt att de känner 
att de vill samarbeta med oss och bjuda på detta.                                                                
                                                     Redaktör (numera) Sandra Nordin 
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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 

 

 

Svetsarbete orsakade brand på sågverk 
 
En svetsloppa var nära att ställa till stor förödelse på Stenvalls Trä i Sikfors 
på måndagen. 
- Som tur var reagerade min personal mycket snabbt och lyckades att 
släcka branden på egen hand, berättar företagets verkställande direktör 
Folke Stenvall till Kuriren.nu. 
 
Tillverkingen på sågen i Sikfors står stilla denna vecka på grund av ett planerat 
underhållsarbete. Det var under ett svetsarbete som elden startade. 
Men företagets anställda var alerta och genom rådigt ingripande kunde elden 
släkas innan den fick fäste. 
 
Räddningstjänsten i Piteå larmades men kunde vända hem. En del skador hann 
dock uppstå men hur de påverkar produktionen är i dagsläget svårt att avgöra. 
 
- Jag tror dock inte att vår produktion kommer påverkas av branden, uppger 
Folke Stenvall till Kuriren.nu. 
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Höstträning! 

NYTT!! Mer inslag av (F)ARMY fitness övningar, för max-
imalt resultat 

Vi tränar Hela kroppen till  musik 
 

Torsdag den 13/9 och ca14ggr 
 

 Plats: Sikfors folketshus     Kl: 19.30 
  Pris: termin         600 kr 
            per gång       70 kr 

 
 ungdom tom 17 år GRATIS!! (Om en förälder beta-

lar termin) 
  Övriga 300kr eller  30 per gång  

  Välkomna med anmälan! 
 

Frågor till Nina Olovsson, 0911-70189  
070-5660108 

nina@di-nifarmen.se 
 

OBS! Måste ha 15 st betalande för att kunna starta! 

Nu när höstmörkret smyger sig på tänk då 
på att ni kan  

SOLA I SIKFORS FOLKETS 

HUS!!  

BILLIGT OCH 
NÄRA TILL 

HANDS  

ÄR NI UTAN 5 KRONOR 

mailto:nina@di-nifarmen.se
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Galna idéer blir verklighet 
 

Till vardags jobbar byborna precis som många andra med transport, fabrik, bygg 
och vindkraftverk. Men när fritiden kommer har dem många idéer utöver det van-
liga. Anton Lidman från Arnemark som är en i det kreativa gänget vill leva varje 
dag som om den vore den sista. Inget skall sparas och alla idéer skall levas ut.  

Christoffer Lidman, bror till Anton, har länge haft en dröm; Att skapa en levande 
gunga under Sikforsbron. Hoppa från bron har grabbarna gjort fler än en gång, 
och sökte nu en annan typ av spänning. Gungan blev också verklighet under 
midsommarafton efter mycket om och men. Några direkta garantier hade dem 
inte, utan alla i gänget litade fullt ut på Christoffer som är duktig på det tekniska. 
Han som till vardags jobbar med vindkraftverk visste då även vilka instrument 
dem skulle använda sig av för att allt skulle fungera. 

Men bröderna Lidman är inte ensamma, ihop med Joakim Lundstedt, Niklas 
Jonsson, Petrus Johansson-Larsson och William Nordqvist, bildar dem ett galet 
och kreativ gäng som inte lämnar något åt slumpen.  

William var den mest våghalsiga av alla när gungan skulle invigas, han hoppade 
nämligen först. Nordqvist menade;  ”Jag har ju ingen flickvän och inget hus, 
skulle det hända något skulle min mamma förlåta mig eftersom hon är präst”. 

Hoppningen slutade också på bästa sätt och Wille som han till vardags kallas 
hoppade senare en gång till under dagen. Den fina gungan fungerade så bra att 
till och med främlingar stannade och 
tittade, där till och med en av dem vå-
gade på att hoppa. 

Petrus Larsson hänger under bron.  

(Gungan fungerade allt 
som så; Du hoppade ner 
från den ena sidan av bron 
och svingas upp på den 
andra. En enorm gunga) 
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 Nu har grabbarna genomfört ett annat annorlunda projekt. Dem deltog nämligen 
i det årliga flåttracet-båtracet mellan Stridholm och Böle unde torsdagen. Ett race 
där ett flertal ungdomar varje år samlas och glider mellan de två byarna i Piteäl-
ven. Något riktigt race är det egentligen inte, utan mer en annorlunda form att 
umgås i gummibåtar och värma upp inför helgens festival Piteå dansar och 
ler.  Denna gång ville grabbarna slå på stort och inte vara en i mängden, utan de 
hade renoverat och fixat till en Volvo 240 som flöt fint i Älven. Färg, musik och 
glada människor smyckade det annorlunda ekipaget.  

Nu har grabbarna genomfört ett annat annorlunda projekt. Dem deltog nämligen i 
det årliga flåttracet-båtracet mellan Stridholm och Böle unde torsdagen. Ett race 
där ett flertal ungdomar varje år samlas och glider mellan de två byarna i Piteäl-
ven. Något riktigt race är det egentligen inte, utan mer en annorlunda form att 
umgås i gummibåtar och värma upp inför helgens festival Piteå dansar och 
ler.  Denna gång ville grabbarna slå på stort och inte vara en i mängden, utan de 
hade renoverat och fixat till en Volvo 240 som flöt fint i Älven. Färg, musik och 
glada människor smyckade det annorlunda ekipaget.  

Bilen drog till sig en hel del blickar. Och visst stack den ut bland gummibåtarna. 
Nästa år planerar dom något ännu värre. Vi får återkomma då och se vad dem 

har för sig.  

Något artist-eller gruppnamn har 
gänget inte. Men deras hemma-
gjorda filmer brukar döpas under 

”Rabbit island production.” 

Text & Foto: Tony Berglund       
www.alvsbyn.just.nu 
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Grattis Arnemark! 
Piteå kommun utsåg Arnemark till Årets By 2012. Att det känns 
inspirerande  för de som bor och jobbar med byautveckligen i Ar-
nemark är självklart. Det vet vi själva att när vi förutom i kommu-
nen och länet blev utsedd till hela Sveriges Årets By, skapades en 
våg som vi försökt att rida vidare på. Men det är ingen självgående 
våg, utan den vågen måste de som bor i byarna hjälpa till att hålla 
igång. Resultatet blir en by med stor trivsel och bra service. 
Egentligen är det inte så betungande för var och en, om många 
hjälps åt. Låt oss fortsätta att utveckla vår bygd. 
Sikfors Intresseförening i egenskap av undertecknad och med 
hjälp av Marianne Johansson som åkte till Piteå och köpte blom-
mor, var och uppvaktade Arnemarksborna när dom firade utmär-
kelsen lördagen den 25/8. En mysig tillställning som dom är värda. 
Lycka till i fortsättningen. 

                                                                                          Erik L 

Arnemark har utsetts till Årets by i Piteå 2012. 
 

Det firades på lördagen med massor av aktiviteter på dagen och en 
middag på kvällen.  
Runt byagården samlades folk i stora skaror för att njuta av fika, mat och 
underhållning. Loppmarknaden och övrig försäljning lockade också 
många köpsugna. 
 
För den musikaliska underhållningen svarade makarna Tora och Bruno 
Renlund. Det blev också en del spontana uppträdanden, bland annat av 
Nova Johansson, Ida Johansson och Olivia Söderberg som framförde en 
sång de lärt sig i skolan.   
Senare på aftonen kom 
kommunalrådet Peter 
Roslund och kommun-
representanten Roger 
Lundstig för att dela ut 
diplom och formellt de-
klarera Arnemark som 
Årets By i Piteå kom-
mun.  
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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. 

Från den 1 september kommer SSK att kunna ta 
emot både returburkar och returflaskor i RÄJS-bodan 

(fd.poolkiosken) som finns vid fotbollsplanerna. 

I bodans gavel finns två hål som är väl utmärkta, en 
för burkar och en för petflaskor. 

Där kan alla som vill stödja SSK lämna in sina burkar/
flaskor när som helst på dygnet. 

Tänk, då slipper ni räkna och stå i kö! 
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Välkommen in till oss! 
 

Öppet 
 

Vardagar 10-19 
 

Lördagar 10-14 
 

Söndagar 11-14 
 

Hyr släp i Sikfors, snabbt och enkelt. 
Kåpsläp  4,02x1,90    

        350:-/dygn 
        30:-/timmen  

weekendpris  600:-/fre– sön 
 

Ombud för Svenska Spel, Apoteket, Systembolaget, 
Prima Gaz 

 
Forsens Livs 0911-70008 

Belysning vid vägskälen 
Vår förfrågan till ”Vägverket” om dessa belysningsstolpar, har 
ännu inte besvarats, men vi kommer att ligga på tills vi får svar. 

Erik L 
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Lådbilsrace  

Tyvärr var det glest både bland deltagare 
och publik denna gång. Dock var det rejäla 
kamper mellan åkarna. Den yngsta Räjsa-
ren var blott 6 år, Meja Nyström från Piteå 
och den äldsta var den långväga 68-
åringen från Hälsingland, Anders Hermans-
son. Kul med tävlingar där alla åldrar kan 
mötas på lika villkor! 

Sikfors SK kommer hädanefter 
att bara arrangera ett Lådbils-
Räjs per år och naturligtvis blir 
detta Räjs på de välbe-
sökta Midsommardagarna i Sik-
fors framledes 

Vid pennan Curt Jonsson 

På bild ser ni Micke Nilssons andra åk för dagen. 

Yngsta deltagaren Maja 6 år.  



Sida 12 

Sikforsdagen 2012 

Vi som arrangerade Sikforsdagen 2012 vill tacka er alla som besökte och 
hjälpte till att göra denna dag möjlig! 

Bland försäljning av olika prylar och genuint hantverk och samt servering 
av palt / hamburgare, ponnyridning samt små gulliga kaniner och en foto 
utställning kunde hemvändande besökare strosa runt och prata gamla 
minnen eller bara sitta och avnjuta underhållande musik av Bruno och 
Tora. 

Dagen började med sol som sedan gick över till ett riktigt hällande regn 
med inslag av åska! 

Som sedan avslutades med fotbollsmatch i strålande sol, där unga som 
gamla spelare gjorde upp i en mycket jämn och bra spelad match! 

Detta var en mycket 
uppskattad och trev-
lig dag som vi med 
enkla medel kan 
göra om och få det 
till en trevlig tradit-
ion! 

Tack än en gång till 
alla medverkande 
föreningar och privat 
personer! 

Hoppas vi syns 
nästa år igen! 

Vi i Sikforsgruppen genom Sikfors intresseförening 

Glöm inte av att ni kan få fram information om tillställningar och 
annat genom att skicka in information till denna tidning. Ni kan 

även skicka in artiklar där ni berättar om saker som hänt eller an-
nat ni vill uppmärksamma byborna om. Detta för att få en så le-

vande tidning som möjligt. 
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SIKFORS PRO – JUBILEUMSFEST 2012-08-24 
 
Ett 50-tal medlemmar hade mött upp till 
festen för att fira att det är 60 år sedan 
Sikfors PRO bildades, 
 
Rolf Söderström hälsade alla välkomna 
till denna fest, särskilt välkommen till 
Mona och Niklas Thornéus som under-
höll med fantastisk musik och sång. 
 
Mid-

dagen, som bestod av buffé, avnjöts 
under gemytliga former. 
 
En historik över vad som hänt under 
dessa 60 år föredrogs av Rolf och i 
samband med detta 
uppvaktades föreningens äldsta med-
lem, Anna-Lisa Norman samt tidigare 
ordförande. 
John Lundkvist och Bojan Öberg, med 
blommor. John är den som suttit som ordförande längst, 12 år. 
Kvällen avslutades med kaffe och tårta samt lotteridragning. Som vanligt 
hade medlemmarna skänkt många fina vinster. 

Sångkör i Sikfors? 
Önskar Du sjunga i kör? 

Om tillräckligt intresse finns startar vi körträning i höst 
Anmäl dig till Lena Wiklund på telefon 70144 eller 070-

555 28 49 
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Nu när skola & dagis har börjat måste man uppdatera 
barnens garderob: 

 
 

 
 
 
 

 

Powerboots orginal till 
barn & vuxna från  
stl. 29  
       

          Från 650:- 

Vinterfodrad 
vante till de 
mindre:  

       Nu 100:- 

Power kids 
från stl. 21 
 

480:- 

Kuoma GT från 
stl. 21 
 

650:- 

Neon neopren 
stövel från  stl. 21 

350:- 
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Styrelseprotokoll den 3/9 -12 
 
Medlemskap: Medlemsantalet verkar nu ligga still på 120 medlemmar. 
Till nästa år kommer vi att beställa färdigtryckta Inbetalningskort 

 
Ekonomin: Totalt är ekonomin tämligen god., minus 5.000:-. Men 
vi har en fordran på Länsstyrelsen på 20.000:- från Sikforspengar-
na. 

 
Tidningen På gång…: Annonspriserna ska presenteras i nästa nummer 
av tidningen. 
 
Våran Hemsida: Vi slog fast att finnas med där med namn och kontakt 

person blir samma kostnad som tidigare. Föreningar: 100:-/år. Företa-
gen: 150:-/år. 

 
Belysning vid vägskälen:  Trafikverket bereder nu vår begäran och 
ska snart beslutas av ledningen. 
 
Kraftverksmuséet: Norrbottens Muséet är intresserad av att bilda en 
arbetsgrupp med berörda och intresserade parter. Dels för att säkerställa 
muséets framtid, samt för att få fram en bra marknadsföring. 
  
Länsstyrelsen och regleringsmedlen (Sikforspengarna):  Bidrag till 
servern har vi fått. Vi har nu lämnat in en rekvisition för pengarna till flag-
gorna och ”Välkommen”-skyltarna, ca. 20.000:- 
  
Farthinder: Till slut fick vi med Kommunen på att vi kunde sätta upp ett 
farthinder en bit ovanför skolan. På höstmötet kommer vi att ta del av vil-
ken effekt det har varit. 
  
Höstmötet: Vi beslutade att lägga det den 24 oktober kl. 19.00 Pga. 
den hårda belastningen på folketshusfår vi lägga mötet nere på sik-
forsgården.  
.  
Arbetsgrupperna: Ska vara klart till Höstmötet 
 
Bidrag för gemensamma lokaler: Vi har fått blanketter för att söka bi-
drag till gemensamma lokaler. Men Intresseföreningen har inga egna lo-
kaler att söka för.  

 
Piteå ByaForum: Ny ordförande för Piteälvdalsgruppen efter den bort-
gångne Ingemar Johansson är nu Lina Bergman från Skomanskälen. 

 
Arnemark – Årets by: Arnemark blev Årets By i kommunen. Detta upp-
märksammade vi genom Erik L, som med en blomma var där, när priset 
utdelades, och gratulerade dom. 
 
Nästa möte: Blir måndagen den 1/10 kl. 19.00 i Folkets Hus. 
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ZUMBA I SIKFORS!! 

Vi kör igång söndagen den 14 okt 18,30 

Sikfors Folketshus 

Anmäl om du är beredd att börja! 
Frågor och anmälan Nina Olovsson, 

  
0911-70189, 070-5660108 

nina@di-nifarmen.se 
 
Zumba är enkla danssteg där vi rör hela krop-
pen till latinomusik,  merenge,  salsa, m.m med mycket fokus på de 
kroppsnära  muskler som stabiliserar kroppen. 
Träningen är superkul och du glömmer bort alla bekymmer och var-
dagsbestyr, 

Lämpligt för alla åldrar! 
 

Ledare: Elin 

Följ med och åk Rallybil. 

Curt Jonsson, Sikfors SK, har varit nere och tävlat med sin klas-
siska volvo 142:a i Eskilstuna tillammans med kartläsaren Lasse 
Nilsson. Gå in på alvsdbyn.just.nu och följ med på film när kurt kör 

några av specialsträckorna.  

Så här skriver han själv om tävlingarna: 
Tävlingen gick bra och 142-blå gick som en klocka, tror vi kom 15:e av 24 
i min klass och 118:e av 220 totalt.  
Tyvärr har inte Klassiska Rallycupen noter och kartorna var för odetalje-
rade för att Lasse skulle kunna se svåra partier så vi fick ta det lite lugnt 
på de otroligt snirkliga sörmlandsvägarna. Sådan vägkaraktär är vi inte 
van vid här uppe. 
Serviceteamet, Anders Jonsson och Kent Larsson, kom på under hemfär-
den, mitt i natten vid Gävle, att jag skulle hinna köra en Racing Special i 
Vännäs på söndagen. Sagt och gjort, provade 142-blå på Pengfors Mo-
torstadion i blötan och det gick bra, dock var vi bara två i klassen och jag 
lyckades bara slå V4:an i en omgång. 
Nu på lördag åker vi finalen i Racing Special på Näverberget, Luleå!"  

mailto:nina@di-nifarmen.se
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Historisk återblick. (del 5) 
Utveckling och förändring av Sikfors i en tidscykel: 

Det var under den nitiske Gustav Wasa som socknens ut-
veckling och byarnas storlek började ge sej till känna. 

När man då började bokföra de skattskyldiga, så fanns det i Sikfors 
Mellan 1500 – 1700-talet ca. 5 – 7 skattskyldiga. 
1750 räknade man 8 bondfamiljer samt soldater och inhyst folk, 

totalt 70 pers. 
1780 bodde här ca. 100 personer. 

På 1700-1800-talet flottades ca. 2 – 3000 tjärtunnor/år från skogar-
na ovanför Älvsbyn ner till kusten. 
Även timmerflottning bedrevs i stor omfattning från den tiden fram 
till i mitten av 1900 –talet. 
1907 sålde Sikforsbönderna fallrättigheten i Sikforsen till Sikfors 

Kraftaktiebolag där huvudägaren var Hilding Flygt från Stock-
holm. 

1912 var Norrbottens första större kraftverk klar att leverera el-kraft 
till Luleå Träsliperi AB i Karlshäll, Norrbottens första eldrivna 
industri. Kraftverket byggdes av Kreuger & Toll. 

1915 byggdes Järnvägsbron 
1914 övertog Kreuger& Toll aktierna i Kraftverksbolaget. Det var 

tungt i början att bli av med all el-ström. 
1918 Fick tillstånd att bygga ut t.o.m. Storselforsen. 
1923 Byggdes dammen om och vattennivån höjdes. 
Efter Kreugerkraschen 1933 köpte Munksund AB (som var en del 

av SCA) aktierna för 5 miljoner kronor. 
1954 slog Munksund AB ihop alla sina elkraftföretag i en gemen-

sam organisation, Bålforsens Kraft AB (BÅKAB). 
1977 lämnades in ett förslag om utbyggnad, Sikfors 1. Förslaget 

bedömdes för omfattande, så det togs tillbaka. Det var BÅKAB 
som stod bakom förslaget. 

1985 Sikfors 2 lämnades in och beviljades, som sen Vattenfall tog 
över. 

1990 togs en generator i drift i det nya kraftverket och gamla kraft-
verket stängdes. 

1992 invigdes det nya kraftverket. 

                                                                                             Erik L 
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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. 

Sikfors 2:a seger 

Sikfors har hittat vinnarspåret igen! 
I hemmamatchen mot Arvidsjaur på måndags-
kvällen blev det seger med 4-3 (2-0). 
- Vi spelade riktigt bra. Speciellt första halvlek, 
tyckte tränaren Urban Segerlund. 
 
Sikfors kom till match med bara två avbytare varav 
en lite krasslig. Dessutom var Oskar Öhgren av-
stängd och Gustav Bergström skadad. 
 
De som kom till spel gjorde det bra. 
- Förtsa halvlek låg vi rätt i positionerna och rullade 
boll riktigt bra, menade Segerlund. 
 
Hemmalaget kunde också rättvist gå till pausvila 
med en ganska bekväm 2-0-ledning efter mål av 
Erik Nilsson och Anders Olsson. 
 
I andra tröttnade Sikfors något men lyckades ändå 
hålla undan. Ett tag ledde hemmalget med hela 4-1 sedan Anders Olsson och 
Markus Nyman nätat. 
 
- Fast i slutet släppte vi in två skitmål. JAg är fortfarande lite irriterad över slar-
vet trots att segern aldrig var hotad, berättar Segerlund som trots allt var nöjd 
med tre nya poäng. 
 
- Alltid positivt med en vinst. Det ger ny energi till laget.  

Henrik Fahlman (bilden) var duktig i försvaret när Sikfors vann borta 

över Arjeplog.  

http://www.di-nifarmen.se
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  Farthinder. 
Efter många samtal med Kommunen Vägverket och Länsstyrelsen 
och Granbergs Buss, fick vi sätta upp blomlådor som farthinder 
ovanför skolan. Tack Rickard M för hjälpen med arbetet. Vi får ha 
dom uppe t.o.m. den 15 september. 
I höst ska vi göra en utvärdering om det blev någon effekt med tra-
fikhastigheten förbi skolan och dagiset. Om det här blev en en-
gångsföreteelse eller om vi ska fortsätta även nästa år. Kommunen 
ville ha blommor i lådorna, och det var väl inget fel på de som vi 
satte där. 
Kommunen är inne på om budgeten tillåter att göra en trafikmätning 
genom Sikfors för att ta beslut om en förändrad maxhastighet. Det 
kan bli 40 km/h genom hela byn. Men det hänger på om det finns 
pengar. 

Erik L  

Piteå ByaForum. 
 
Piteälvdalsgruppen hade möte i Skomanskälen hos John och Birgit. 
Nina Bergman är nu ordförande för älvdalsgruppen, och som sådan vår 
representant i Piteå ByaForumets styrelse. Hon efterträder den bort-
gångne Ingemar Johansson från Rönnberget. 
Vi summerade sommarens aktiviteter bl.a. älvdalens Långloppis, samt 
de olika byarnas egna aktiviteter. 
Vi diskuterade också ByaForumets viktiga uppgift, att bevaka kommu-
nens neddragningar av hjälpen som landsbygden är beroende av bl.a. 
Byapengen. Som representant för alla byar inom Piteå kommun måste 
styrelsen för ByaForumet börja agera kraftigare och synas ute i media. 
Byarna ska veta var man vänder sej när problemen uppstår. 

Erik L 

För att underlätta!! 
De band som är knytta  runt soptunnorna för att berätta att vi tillå-
ter andra att slänga sina hundbajspåsar i våra soptunnor har varit 
ett litet problem för sopbilarna i och med att de fastnat mot sopbi-
len då dessa tömmer och pga. Detta så öppnar sig inte tunnan vid 
tömning. Ni får jätte gärna placera om dessa band så de hänger 

baktill på tunnan och alltså inte i locket.  
                                                                 /Vår lokala ”sopgubbe” 
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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 

 
 

         

Hej Alla! 

Att tidningen kom ut så snabbt får vi tacka Sandra för hennes arbete. Jag 

förstår att det är inte alltid så lätt att fylla ut sidorna om materialet är för 

tunt. Men det blev ett bra och uppskatta nummer. 

Vi får också tacka Marianne, som tog på sej att åka en extra tur till Piteå 

och hämtade ut tidningarna, för att sen köra ut dem i lådorna.  

Trevlig helg 


