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                                            Årgång 15  Nr 8  Oktober 2012 

 

Intresseföreningens årsmöte 
Följ med och åk rally med Curt 

En av Sveriges vinstrikaste förare 
Älgjakten 
Höstmöten  
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MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD 
 

FÖRENINGAR: 
Föreningars aktivitetsupplysningar är GRATIS. 
ANNONSKOSTNADER: 
Helsida bybor 200 kr övriga 600 kr / annons 
Halvsida bybor 150 kr övriga 400 kr / annons 
1/4 sida bybor 100 kr övriga 200 kr / annons 
KÖPA/SÄLJA annons, endast bybor   20 kr / annons 
Helårsannons 5 x 3 cm för bybor 500 kr / år 
(I övrigt samma text som tidigare) 
 

”På gång i Sikforsbygden”. 
Tidningen På gång.. drivs ju ideellt genom Intresseföreningen, för 
att serva vi som bor i Sikforsbygden med information om vad som 
händer här på alla fronter. En uppskattad tidning som har nu fun-
nits i 14 år. Tryckningen av tidningen är ju den stora kostnaden, 
men som vi har kunnat klara av. Men efter sista höjningen från För-
eningsservice, ser vi oss nödgade att höja priserna för annonserna, 
vilket framgår i början av tidningen i detta nummer.  
Hoppas att alla förstår problemet och ställer upp på denna ändring. 

Intresseföreningen. 

Från redaktionen….. 
 

Utkörningslista  för  tidningen  2012 
                       

           
              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. 
  
Vi går nu in i oktober månad och byborna 
har börjat städa gårdarna inför vintern. Det 
blir kallare på morgonen när man ska åka 
på jobbet och iaf. Jag har börjat kolla över 
barnens vinterkläder för kommande måna-
der och det mesta måste nog uppdateras.  
 
Nu har farmy fitnessen tagit paus för vintern men kommer igen till 
våren, och jag hoppas så många som möjligt passar på att prova 
på detta.  
 
Till detta nummer har jag försökt ragga tag i artiklar men har varit 
mycket idé torka på många håll därför har även detta nummer kom-
mit ut senare än vad man kunnat hoppas på, jaja bara ta nya tag 
och börja direkt på nästa nummer, så alla ni där ute. Kom ihåg att 
skicka in material till tidningen., vi vill se vad som händer i byn, 
bygger ni nå? Har ni nå fina höstbilder från byn att dela med er av. 
Bara fantasin kan sätta gränserna.  
 
Slutligen för detta nummer så vill jag ge en stor eloge till Erik Lund-
ström, som är så duktig på att skriva i tidningen, den hade inte alls 

varit lika rolig att läsa utan alla 
Eriks artiklar.   
 
                                                                                  
          Redaktör Sandra Nordin 

 
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. 

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. 

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. 

http://www.di-nifarmen.se
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                       Intresseföreningen          

                       är till för dig 

Gymmet 

För Din hälsa. 

www.sikfors.com 

Älgjakten. 
Så var sista dagen på septemberjakten över, som slutade trots allt 
med en nedlagd älgko. Skytten Oscar Öhgren satt inte allra bäst 
till, så det blev till att med gemensamma krafter dra älgen till med 
bil körbar plats. Många svettdroppar, men till slut hamnade hon på 
släpet. 
Jakten i övrigt under september har varit lite annorlunda mot tidi-

gare år. Vi brukar inte ha så många djur kvar till oktoberjakten, som 

i år börjar den 13/10, men i år har vi fler vuxna djur kvar än vad vi 

hittills har skjutit i år. Dom finns på våra marker, men dom är inte 

”dumma”, så det är svårt att få skottillfälle på dom. Resten av jaktti-

den jagar vi enbart på helgerna. 
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Missa inte 
 
 

med 
 

Sikfors Intresseförening 
 

 

Tid:    Onsdagen den 24 oktober  Kl. 1900 
 
Plats: OBS! Sikforsgården OBS! 
 
Mycket har hänt med vår verksamhet sen vi hade årsmötet i våras: 
Vilken effekt gav farthindren (blomlådorna)? 

Hur resulterade förändringen i Forsens Livs. 

Sikfors Fastighetsbolag och dess verksamhet. 

Verksamheten med tidningen På Gång… 

Hur fungerar Gymmet? 

Hemsidan ”wwwsikfors.com”, vad kan förbättras? 

Skoterleder i vinter. 

Ekonomisk rapport. 

Val av ersättare till Helene Lövinger, som har flyttat. 

Kraftverksmusèet. 

Har Du själv frågor, passa på nu och ställ dem! 

 

Som Du ser så är listan lång och intressant för den som är intresserad av att se 

Sikforsbygdens utveckling peka uppåt. Vill vi att våra barn ska ha en Skola och 

ett Dagis här i Sikfors att gå till. Att alla ska hitta någon form av aktiviteter på 

sin fritid. Vi ska kunna handla här. 

 

Ingenting av detta är självklart, men tillsammans kan vi påverka det om vi alla är 

medvetna om problemen och hjälps åt att hitta lösningarna. 

 

För dig som tillhör de nyinflyttade, pass på och kom på mötet. Där får Du in-

formation om vad som händer i denna bygd och vilka framtidsplaner vi arbetar 

med. 
     

Vi bjuder på kaffe och smörgås! 
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Ovan är det Leif Jonsson som blev förbundsmästare i klassen Hi-
storiska bilar. 
Nedan är det Curt Jonsson som sladdar vid förbundets finaltävling 

på Näverberget i Luleå 

Vill man åka med Curt i 142-blå kan man kika på ne-
dan länkar: 
120901 EMK Kannan 
http://www.youtube.com/watch?v=8W1tB4J7caU 
http://www.youtube.com/watch?v=mMLif2lvovw 
http://www.youtube.com/watch?v=G2TkWheH508 

http://www.youtube.com/watch?v=WOgMKTSBp3U 

120902 RAS Vännäs 
http://www.youtube.com/watch?v=y-nLssfVJgw 

http://www.youtube.com/watch?v=mamduds1tHw 

http://www.youtube.com/watch?v=wtejVtOA1Os 

120908 RAS Luleå 

Följ med och se hur det är att åka Rally.  
 
Nu publicerar vi adresser till filmklipp här nedan där man får åka 
med i Curt Jonssons rallybil.  

http://www.youtube.com/watch?v=8W1tB4J7caU
http://www.youtube.com/watch?v=mMLif2lvovw
http://www.youtube.com/watch?v=G2TkWheH508
http://www.youtube.com/watch?v=WOgMKTSBp3U
http://www.youtube.com/watch?v=y-nLssfVJgw
http://www.youtube.com/watch?v=mamduds1tHw
http://www.youtube.com/watch?v=wtejVtOA1Os
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En av Sveriges vinstrikaste förare 

Tobias Nordin, 30 år, från Sikfors, är förmodligen en av de allra mest 
vinstrika folkraceförarna i Sverige – ja, kanske hela världen. Han har ställt 

upp i 136 tävlingar och vunnit 39 av dem! 

- Jag har haft som mål att vinna minst en tävling varje säsong. Det har 

lyckats alla år utom ett, berättar Tobias. 

Han började köra folkrace som junior 1997. Han har även tagit rallylicens. 
Du har aldrig funderat att börja med rallycross? 
- Jag trivs bra med folkrace. Det passar också min budget bättre. 
Rally då? 
- Nej, det är en charm med att stå sex bilar i bredd på startlinjen. Sprint är också 
kul men inte lika spännande. 

Eftersom Tobias är en riktig statistiknörd så finns alla resultat noggrant note-

rade. Likaså antalet bilar. 

Vilket är bästa året? 

- Procentuellt var det 2010. Då vann jag tre tävlingar av totalt sju. 

Hur många olika folkracebilar har du rattat? 

- Totalt 31. Av dem har jag blivit av med 21 på anbud efter tävlingarna. 

Vad är hemligheten bakom att bli en framgångsrik förare? 

- Att köra ofta. Tävlingar är bästa träningen. 
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Mellan åren 2006 och 2011 tävlade Tobias för Piteå MS. 
- Det var för att mina kompisar fanns där. 
Men nu är han återbördad till Älvsbyns MS. 
- Det är där mitt hjärta finns. 

Var kommer ditt motorintresse ifrån? 
- Jag har, så länge jag själv minns, alltid varit intressserad av att skruva och 
meka. Jag fick min första crossare redan vid 6 års ålder. 

Folkrace var ju en riktig folksport för 20-talet år sedan. 
Har det vänt uppåt igen? 
- Det känns så. Exempelvis har Jokkmokk fått ett rejält uppsving. Där är banan 
igång på nytt efter några år i dvala. Men inte är det som på 90-talet. Då fanns 30 
förare bara i Sikfors/Arnemark. 
Hur ska intresset för sporten höjas? 
- Precis som med all annan idrott måste klubbarna börja med juniorerna. För 
börjar juniorerna väcks även deras fäders intresse till liv på nytt. Det har jag sett 
flera exempel på. 

För tillfället är Tobias pappaledig. Det är fullt upp med fem minderåriga barn 
hemma. 
- I år har det blivit färre tävlingar än brukligt – bara 6 stycken. Men jag fick en 
seger i sista tävlingen som avgjordes i Kalix. Det var en boost för självförtroen-
det. 
Behöver du mer självförtroende efter att ha vunnit 39 tävlingar? 
- Ja, det är alltid härligt. Samtidigt vet jag att det finns folkraceförare som aldrig 
lyckats vinna en tävling. Så visst är jag tacksam. 

 
//Älvsbyn.just.nu     
Tony Berglund 
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ÅKERLUNDS GRÄV &  
ALLSERVICE 

 
Allt inom grävning 

  
Ring Jimmy: 
 070-6451496 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 

Nu har vi börjat sälja Klass  
färskfoder  till hundar.  
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                                     SIKFORS 

KVARTALSMÖTE 

Fredag 19/10 2012 kl 1300 

Sikfors Folkets hus 

Vi serverar lunch och kaffe för 50:- 

Ta gärna med vinst till lotteriet. 

Även nya medlemmar är välkomna! 

Styrelsen 

Musikcafé i  
Sikforsgården  

Söndag den 28 oktober kl 

17.00 

Vi säljer fika och lotter 
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Sikfors Husmodersförening 
Detta händer under hösten 2012 

 
Vi träffas i Sikforsgården  följande måndagar kl 

19.00 

8 oktober  

12 november 

15 december - lilla julafton för medlemmarna och re-

spektive 

 
Övriga aktiviteter 
28 oktober kl 17.00 Musikcafè i Sikforsgården  

9 december kl 15.00 Adventsgudstjänst i Sikforsgården  

 

Hjärtligt Välkommen 

Majbrasan. 
Alla ni som kapar bort träd 
och buskar nu i höst eller till 
våren, kör kvistar och grenar-
na till Majbrasan nere vid Sik-
forsgården. Om Gud är god 
så lär det bli en vår efter den 
stundande vinter som vi har 
framför oss. Då är det bra att 
vi har en stor Majbrasa. 

Intresseföreningen. 

Kraftverksmuseet. 
Efter kontakt med Norrborrens 
Museum, Curt Persson, så är 
det på gång att bildas en ar-
betsgrupp som ska jobba fram 
ett koncept att marknadsföra 
kraftverksmuseet, samt var i 
samhället vi kan få hjälp för 
drift och underhåll av byggna-
den. 

Kraftgruppen 
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EFTERLYSNING! 
Ett bord har försvunnit från Folkets Hus, troligen mellan den 7 – 
11 september. Vid lån av bord och stolar MÅSTE Ni kontakta an-
tingen Petronella på tel 070-43 72 958 eller Ulf på tel 070-26 
45 573.     
 Vi måste få veta var vi har borden och stolarna. 

Styrelsen för Sikfors Folkets Hus 

Sikfors och flera andra byar ingår i Pite Skoterklubb som genom Byagrup-
per 

Underhåller och sladdar sin del av ledsystemet.  Genom Skoterklubbens 
försorg tillhandahåller de en skoter till varje byagrupp som kan uppvisa en 
"sladdlista" alltså en lista på personer som är villiga att sladda leden 
några gånger per säsong.  Bensinpengar 2000:- ingår också. 

Lederna i och genom Sikfors behöver rustas och underhållas. Skoterklub-
ben håller allt materiel om vi står för arbetskraften. 

Jag hoppas o tror att med ordentligt utmärkata och sladdade leder kan vi 
stävja en del av okynneskörningen som tyvärr förekommer  varje vinter. 
Skoterklubben har lovat komma till Sikfors och berätta om sin verksam-
het.  

 Om intresse finns skicka ett mail till mig ronny@sikfors.com 

Ronny/Sikforsbo 

Bastun! 
Hej alla ”skitgubbar”, nu har vi startat upp bastun efter som-
marens uppehåll. 
Det är fredagar som gäller mellan kl 15

00 
– 18

00
. 

Priset är 15:-/bad. Det är för att täcka upp el-kostnaden. 

Bastugänget.
  

mailto:ronny@sikfors.com
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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 
 

 

         


