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                                           Årgång 15  Nr 9  November 2012 

 

Invigningsfest i Skomanstjälen 
Tufft med älgjakt 

Hastigheten genom byn. 
Intresseföreningens Höstmöte 

Julbord i Sikfors 
Nu är det slut fiskat.  
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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 
5x3 cm Helårsannons  för bybor 500:- 
 

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 
                       

           
         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.  

                       Intresseföreningen          

                       är till för dig 

Gymmet 

För Din hälsa. 



Sida 3 

Från Redaktionen. 
  
Snön lyser med sin frånvaro, tråkigt för 
skoterförarna men jag håller det iaf. Inte 
farligt i fall det vill hålla sig borta ett tag till. 
  
Veckan som var hade skolan och dagis 
skolfotografering och det var som vanligt 
mycket barn och en hel del organisering 
för att alla barnen ska fastna på bild.  
 
Höstlovet för skolbarnen pågår för fullt just nu så denna vecka får 
man verkligen uppleva familjen annorlunda. Denna vecka har jag 
både varit i väg med vänner till Gävle och med jobbet till Pajala så 
nu vill man inte sätta sig i en bil på mycket länge.  
 
Nu efter 2 år har vi äntligen fått färdigt belysningen runt hela huset 
under taket och snyggt blev det. Tycker det är roligt när man kom-
mer körande genom byn och man närmar sig huset och det riktigt 
lyser upp, då får man myshetskänsla.   
 
Denna gång fick vi ut tidningen i tid, fick skala bort många sidor för 
att passa det innehållet som vi fått in. Så kom ihåg när ni gör nått 
roligt i byn att ta några kort och skicka in detta. Folk vill läsa om 
vad som händer i deras närhet och inte vad som händer i andra 
delar av Sverige.  
I nästa tidning kommer inbjudan till PRO:s julfest, så nånting att se 
fram emot.  
                                                                        Redaktör Sandra Nilsson      
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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 alla 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. 

Forsens Livs 
Kom fram på SIF`s höstmöte: 
Den ekonomiska situationen för affären har blivit bättre, men den 
går fortfarande back, vilket inte är bra om vi vill behålla den. Även 
om Fastighetsbolaget, som driver både affären och skolan, går bra, 
så kan vi inte låta skola täcka upp affärens förlust. Hemmingsmark 
tappade sin affär, ska det gå lika dant för denna bygd? 
Det kan tyckas vara lite om Du ökar inköpen med 10-20%, men gör 
alla det, så kan problemet vara borta. Mer handlar det inte om, för 
tillsammans är vi starka. 
Styrelsen för fastighetsbolaget har tillsatt en arbetsgrupp som ska 
se över situationen. I det arbetet kommer en enkät att delas ut till 
oss alla i upptagningsområdet, för att fånga upp vilken nytta vi som 
bor här har av Forsens Livs nu och här framöver. Det handlar om 
att se det i ett längre perspektiv. Tappar vi affären nu, så lär den 
nog aldrig uppstå igen Det handlar ju inte enbart om livsmedel, det 
finns ju även annat sortiment. Affären skapar också närheten till 
Apoteket, Systembolaget, Tipstjänst, Tidningar, Lunchservering, 
service till turistnäringen, och att inte glömma den sociala delen 
som träffpunkt. 
Det blir en träff på skolan och sedan ut med enkäten. Men mer om 
detta kommer arbetsgruppen att annonsera om. 

SIF`s styrelse 
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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. 

 
Sätt in era företagsannonser även för 2013.  

För 500:- per år kan ni få in en liten företagsnotis i samtliga På 
gång som kommer ut i år.  För 500:- får ni inte bara en annons, ni 

hjälper också till att publicera vår tidning så  
Passa på! 

Hastigheten genom byn. 
På  höstmötet hördes många upprörda röster, när vi diskuterade 
farthindren som vi haft uppe på prov. Det är lite oansvarigt att hålla 
högre hastighet än vad som är tillåtet. Det är inte bara personbilar 
utan även vissa bussar som också har för hög hastighet. Det kom 
fram på mötet att det finns personer utefter vägen som har ganska 
bra koll på vem det är som ibland är lite 
fartblinda. Hoppas att vi slipper begära 
fartkontroller av polisen, som kommunen 
rekommenderade, utan att vi med att 
prata med varandra om problemet få oss 
alla att känna vårt ansvar. 
Det är oerhört stimulerande att se hur 
barnaskaran har ökat i våran bygd, men 
ska det måste till en olycka för att få for-
donsförarna att inse att genom byn håller 
vi rätt hastighet, d.v.s. att  finns det barn 
på vägen är även 50 km/h för hög hastighet. Kom ihåg att barn är 
mjuka och sårbara. Som vi fick lära sig i trafikskolan, ”Rätta hastig-
heten efter rådande förhållanden”, är väl egentligen vad det hand-
lar om. 

Styrelsen 

http://www.di-nifarmen.se
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 Julbord i Sikfors  
Folkets hus  

SÖNDAG den 9 december  
Kl. 13.00 & 17.00  

Pris 200 kr vuxen, 180 kr pensionär  
Barn upp till 5 år gratis  

däröver 10 kr per år tex 15 år = 100kr  
 

(Underhållning)  
Julbordet innehåller:  

Skinka, 3 sorters sill, hemgjord sillsallad, mimo-
sasallad, rödbetsallad, kalvsylta, korv, rostbiff, 

gravad & rökt lax, gravlaxsås,  
pastramilax, leverpastej 2 sorter, ägghalvor, kött-

bullar, revbensspjäll,  
Janssons Frestelse, prinskorvar, hemkokt blodkorv,  

kokt potatis, skivad ost, brieost.  
Glögg, 1 läsk/lättöl ingår, samt kaffe & efterrätts-

bord!  

Anmälan senast den 2 december.  
Vi tar max 140 personer på varje sittning, SÅ BOKA I 

TID!.  

Välkomna  

Sikfors SK  
Ring & boka hos:  
Tel: 70215 Solveig  
Tel: 701 89 Nina  
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ÅKERLUNDS GRÄV &  
ALLSERVICE 

 
Allt inom grävning 

  
Ring Jimmy: 
 070-6451496 

 

 

Tufft med älgjakt. 
Så har vi kommit in i vintertemperaturer med älgjakten. Minus sju 

grader på morgonen traskar vi ut på passen full av förhoppning om 

att få se någon älg. Men om man jagar älg får man inte ha lätt för 

att bli besviken, för då blir man ofta bli det. Hittills i oktober har vi 

bara fått två kalvar. Även om vi har varit i kontakt med fler stora 

djur, så har dom en instinkt 

som gör att dom överlistar 

oss jägare. Men det är väl 

tur att det är så, för hur 

skulle det eljest se ut i sko-

gen. 
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Invigningsfest i Skomanstjälen  
 
Fredag 5/10 2012 var det dags för invigning 
av vår nya Byastuga,  
Meningen var att vi skulle samlas ute på gårdsplanen och invig-
ningsceremonin skulle ske där ute innan vi skulle gå in, men ef-
tersom det regnade så mycket var vi tvungna att gå in i stugan före 
invigningen.  
Det började med att alla serverades en drink.  
John förrättade själva invigningen genom att klippa av det blågula 
bandet som spänts upp framför borden inne i lokalen och förklarade 
stugan invigd, därefter skålades det för den nya stugan.  
Vi firade med att Byaföreningen bjöd på jättegod grillad fläskkarré 
med potatisgratäng och sallad från affär´n, senare under kvällen 
bjöds det på kaffe och grädd-
tårta. 
Petra Söderberg kunde inte 
vara med hela kvällen men 
innan hon gick höll hon ett 
litet tal om vad man med för-
enande krafter kan åstad-
komma i en så liten by som 
Skomanstjälen om alla hjälps 
åt.  
Birgit och John Lundkvist 
blev uppmärksammade med 

en present för det jobb 
som dom har lagt ner i pro-
jektet.  
Meningen var att dom som 
så önskade skulle få 
dansa, men stämningen 
var så hög och kvällen 
rann iväg så fort att det 
blev aldrig tid för någon 
dansmusik.  

 Styrelsen   
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Bli medlem  
i  

Intresseföreningen  
 

Bg Numret är: 5657-5194 
 

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

Proffsiga Erica från Pite 
Energi återförde oss till 
telefonens och nätets 

värld.  

ZONTERAPI på 

hemmaplan 
Nu kan ni beställa tid för Zonterapi hos mej. 

Alla våra organ har reflexpunkter i fötterna, har 
du diffusa problem eller bara vill ha en stunds 
avkoppling, beställ tid eller ge bort ett välkom-

met presentkort 
till Julklapp. Specialpris fram till Nyår  

 250 kr/behandling. Ca 1 timme  
PS. Kan även göra hembesök  i sikforsbyg-

den.DS 
 Nina Olovsson/grundkurs i zonterapi vid axel-
sons 070-5660108 eller nina@di-nifarmen.se 
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Intresseföreningens Höstmöte. 
 

Ordförande började med att påminna om att byautveckling är inget 
självgående tåg, som man lugn kan sitta och åka med. För att hålla 
tåget i rörelse krävs det små insatser av oss alla som bor här. Att 
bo i en stad så är det andra krafter som verkar, men ute på landet 
är det andra förhållanden. Nu har vi ju valt att bo här med den ser-
vice som nu finns, men den kommer inte att finnas kvar om inte alla 
ställer upp för att behålla den. Bygden fungerar bra idag på de 
flesta områden, men hur är det i morgon? Det är inte pessimistiska 
funderingar utan snarare realistiska sådana, som vi alla borde 
tänka på. Skapa mer Vi-andan. 
Några punkter från höstmötet: 
Daniel Olovsson valdes in i styrelse fram till nästa årsmöte, efter 

Helene Lövinger, som flyttat från byn. 
Den ekonomiska sidan är ganska hyfsat, Vi väntar lite pengar från 

Länsstyrelsen för Flaggorna och ”Välkomstskyltarna”. 
Stor diskussion om farthindren som vi gjorde ett prov på. Allmänt 

var att det hålls för hög hastighet genom hela byn, vilket är tra-
giskt eftersom det nu finns barn på hela sträcken. 

Laban var och berättade om Fastighetsbolaget, som går bra vad 
beträffa skolan. Trotts att kurvan pekar uppåt för Forsens Livs, 
så måste det till större engagemang av oss alla, om vi vill ha 
kvar den service som den ger på många områden. En arbets-
grupp är tillsatt och kommer att höra av sej här framöver. 

Tidningen På gång… ligger just nu på  -3.774:- vilket vi måste hitta 
intäkter som täcker upp underskottet. Tidningen ägs ju av oss 
alla, så det gäller att komma med tips. Även större engagemang 
av oss alla om att skriva artiklar och foton över intressanta hän-
delser i bygden. 

Hemsidan måste bli mer intressant. Där gäller att föreningslivet och 
företagen nyttjar möjligheten till marknadsföring av sin verksam-
het och händelser, som når längre ut än vad våran tidning gör. 

Gymmet. Golvet är nu lagat, så det gäller att inte släppa ner tunga 
vikter direkt på golvet. Micke Lindberg har tagit på sej att vara 
kontaktman när någonting i redskapen behöver repareras eller 
justeras. 

Om de nationella Skoterlederna , som går genom bygden, berät-
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Välkommen in till oss! 
 

Öppet 
 

Vardagar 10-19 
 

Lördagar 10-14 
 

Söndagar 11-14 
 

Ombud för Svenska Spel, Apoteket, System-
bolaget, Prima Gaz 

 
Forsens Livs 0911-70008 

 
 
                                                                       

tade Ronny K om, och  den planering och de möjligheter som 
Piteå Skoterklubb ställer upp med. Mer info kommer sen. 

Arbetsgrupperna är nu justerade. Resultatet finns med i våran tid-
ning På gång.. 

                                                                                       Styrelsen 
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Indelning i Arbetsgrupper i Sikfors fr.o.m. 2013 
samt uppdragen. 

 
Så här ser gruppindelningen ut. (Klipp gärna ut och spara.) 
 
Grupp 1. Vargbackenvägen + Sikforsvägen 19, 20, 21, 25, 26, 

27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 
 
Grupp 2. Sikforsvägen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50 + Fäbodavägen + Fredrik Larsavägen. 
 
Grupp 3. Sikforsvägen 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 

66, 68, 72, 73, 74, 78 + Nesvägen. 
 
Grupp 4. Sikforsvägen 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 

79, 98, 100, 102, 103, 105, 106, 107 + Kastakavägen. 
 
Grupp 5. Stationsvägen + Erik Jonschavägen + Geta Persvägen. 
Uppdragen: 1. Ta ner julgranen 
 2. Majbrasan 
 3. Flaggorna upp.  1:a Maj. 
 4.  Vårstäda runt Affären. 
 5. Flaggorna ner.  31:a Augusti. 
 6. Sätta upp Julgranen. 

 
 

         

Fiskeförbud! 
 
Från och med nu är det fiske-
förbud med samtliga redskap 
i alla tjärnar och sjöar runt om 
Sikfors. 
 

                                         Sikfors fiskevårds område 


