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                                            Årgång 16 Nr 1  Februari  2013 

 

 

Skoterbanan öppnad i skomanstjälen 
Rally under mellandagarna 

Julbord på Folketshus 
Svenska Rivieran 

Mitt annorlunda intresse.  
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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 
                       

          Februari: Husmodern 
          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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Bli medlem  
i  

Intresseföreningen  
 

Bg Numret är: 5657-5194 
 

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

Från Redaktionen…….. 
När ni nu läser detta har jag och familjen just kommit 
hem från en resa till London där vi var en vecka och 
tittar på sevärdheter. Vi gjorde denna resa eftersom 
jag i början på Januari fyllde 30 år.  
Dagens nummer har mycket blandat innehåll, allt 
från Julbordet till vad jag hoppas kan bli en följetång 
som jag valt att döpa till mitt annorlunda intresse. 
Här hoppas jag att vi bybor kan skriva en liten artikel om vår hobby, 
helst i fall vi har en hobby som är lite mer udda och som kanske 
inte alla vet vad det är.  
Mycket har hänt sen sist vi utkom med en tidningen, får hoppas att 
alla tyckte det var en liten rolig jul touch med en röd tidning för 
ovanlighetens skull. 
För nån vecka sen satt jag och familjen och såg på nya serien 
Svenska Rivieran på TV från Piteå Havsbad och tror du inte man 
nästan flög upp ur stolen då vår allas favoriter Dick & Nina dök upp 
där, inte bara en glimt utan många minuter där man fick följa med 
dem på gården och självklart när de tävlingsdansade vilket var an-
ledningen till att de var med.  
Jag måste slutligen också tacka alla medlemmar och styrelsen ur 
Intresseföreningen för den fina julklappen som Erik Lundström var 
och gav mig å föreningens vägnar. Jag blev mycket glad och rörd, 
så roligt att bli uppskattad.  
Så ha nu ett fortsatt trevligt Februari och vi får hoppa att tempera-
turen blir behaglig så folket i byn tar sig ur husen, börjar grilla och 
köra skoter.                                          Redaktör Sandra Nordin 
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Någon har under natten 11 december varit och knack-
at  flera gånger på ett flertal lägenheter på Sikforsvä-
gen 75 och förhindrat de boende från att sova under 
natten. Är det någon mer som stött på detta eller vet 
vem som har varit i farten.? 

Fiskepremiär 
Lomtjärn & Hamptjärn i Sikfors. 

Lördag 26/1 kl. 9.00 
 

Premiärhelg:   100:-/dag el. 3 fiskar på 2 spön. 
Fiskekort säljes i Affären & lådan i byn (Björken) 

Fr.o.m 28/1     70:-/dygn 
Obs. inga fiskekort säljes vid sjöarna.  

Årskort gäller ej. 

                                                    Sikfors FVO 

Bengt Ingesson. 
Detta är ett sent Tack för den tid som Du ställde upp i styrelsen för 
Intresseföreningen. Du avgick vid förra Årsmötet, men Tacket kom 
bort. Vi var före jul och överlämnade en gåva till Bengt som ett mer 
personligt Tack. 

                                                                                        Styrelsen 

YOGA I NORR                                                                  Nu är det dax …  
                                                 Vårens YOGA lektioner i Sikfors                      
                                                            Måndag 19:15-20:30                          
                                                   Sikfors folketshus med start den   
                                                                    21 januari. 
 
                                            Drop in lektioner -ingen föranmälan 
          Gratis “pröva på lektion” under hela terminen 
 

Kontakt:            Ylva Nyberg :tel 070-64 63 392      
                                                               Certifierad Iyengar Yoga lärare 
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ÅKERLUNDS GRÄV &  
ALLSERVICE 

 
Allt inom grävning 

  
Ring Jimmy: 
 070-6451496 

 

 

 
Nu när det är mörkt ute kan man 
behöva mer ljus, varför inte  

Sola solarium 
på Folkan 

 
   20:- i 5-kroner  för 30 minuter  

 

Vi har lokalerna för alla typer av 
sammankomster.  

Gå in på 

www.folketshus.sikfors.com 

så får Du veta mer 

Byacentrum. 
Kommunen ger bidrag så att vi kan göra utsmyckningar i byarna 
inom kommunen. Frågan vi kommer att ställa vid Årsmötet blir då: 
Finns det ett behov här i Sikfors om en sådan plats, hur ska den se 
ut och var är en lämplig plats. 
Nu är det ju inte så att kommunfolket kommer hit och iordningställer 
den, utan kommunen står för det materiella och själva får stå för det 
manuella. 
Men tänk till, till den 18/3, då vi har Årsmötet. 

                                                                                       Styrelsen. 

 
 

http://www.folketshus.sikfors.com
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Sikfors PRO:s Julfest  
 
Fredagen den 7/12 samlades ett 50-tal PROare till julfest med trad-
itionellt julbord, underhållning av Tora och Bruno samt diverse 
andra aktiviteter.  
 
Efter välkomsthälsningen firades en medlem som under veckan fyllt 
90 år. 
Vi säger STORT GRATTIS till Anna-Lisa.   
 
Maten intogs under gemytliga former med 
mycket prat och glada skratt vid borden. 
 
Tora och Bruno underhöll med många fina 
julsånger och ledde även allsång. 
 
Mötet avslutades med julgröt, kaffe och 
pepparkaka samt dragning i lotteriet med 
fina 
vinster som skänkts av medlemmarna. 
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Skotercross premiär i Skomanstjälen 

Lars ”Tok-Lasse” Lundberg körde in som tvåa i racerklassen när det hölls sä-
songspremiär på hans egen anläggning i Skomanskälen den gångna helgen. 

Det tävlades i dagarna två. Arrangemanget blev lyckat även om vädret kunde ha 
varit trevligare. 

Lördagens och söndagens deltävlingar ingår i Svensk Racings snowcrossserie. 
Bakom arrangemanget stod förstås eldsjälen Tok-Lasse Lundberg och Allmec 
Raceway. Den nya förlängda och ombyggda banan visade sig också hålla riktigt 
bra. 

Själv körde Lundberg in på en andra plats i racerklassen. 

Tävlingarna lockade deltagare från Sverige, Finland och Ryssland. Tyvärr var 
det bara Lundberg som kom till start av Älvsbyn MS förare. 
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Sikforsrundan 2012  
 
Sofie & Brage Lundmark Piteå MS tog ytterligare en seger på Sik-
fors SK:s arrangemang Sikfors rundan, som är en tävling för rallybi-
lar. -Det var en jätte bra bana som hade det mesta, fart, svåra kur-
vor,variation och man fick en utmaning under hela loppet berättar 
Sofie. 
 
Sikfors SK har arrangerat rally-
tävling  under mellandagarna 
sedan 2008. 
-Vi har haft tävling varje år utom 
2009 eftersom vi blev tilldelade 
en störe tävling 2010 och ville 
satsa allt på den i stället säger 
Curt Jonsson, rally förare samt 
en av de drivande bakom Sikfors rundan. 
Rallytävlingar hålls främst vintertid då det är svårt att finna vägar 
som håller för belastningen av tävlingsbilarna samtidigt som man 
också måste få tillåtelse av markägarna att köra över deras marker. 
 
22 ekipage deltog i dagens tävling i 6 olika klasser, allt från 4-
hjulsdrivna bilar till volvo orginal bilar. 
 
-Många av oss har hållt i gång sedan 60-70 talet och nu har våra 
barn börjat köra eller kartläsa också berättar Eva Aldenlöv, mamma 
till en av de kartläsande tjejerna på dagens tävling. 
-Det finns dom som frågar oss hur vi vågar låta våra flickor åka 
med som kartläsare i tävlingsbilarna men faktum är att så mycket 
skydd som finns i bilarna, så sitter de betydligt säkrare här än i en 
vanlig bil på vanlig väg fortsätter hon. 
 
En stor eloge till de 40-50 talet funktionärer som arbetat i dag, De 
är dagens hjältar som trotsat kylan och stått ute på sina poster hela 
dagen samtidigt som de inte varit annat än trevliga och hjälpsamma 
hälsar Jenny Hapasari- Niemi en av Kartläsarna som tävlat under 
dagen. 
 - Det var debut för oss i vår nya amazon, vi har tidigare kört Volvo 
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940 i volvo orginal klassen, en bil som känns som en lugn och 
trygg bil, medan Amazonen studsar och far, kändes som man 
skulle åka av överallt fortsätter hon. Det gick ändå bra för Jenny 
och hennes förare Robert trots ny bil, de vann sin klass. 
 
Totalsegrare blev Markus & Lars Nilsson Vännäs MK i sin 4-
hjulsdrivna Nissan Sunny GTI-R, med minsta möjliga marginal över 
Brage & Sofie Lundmark i sin Volvo 940. 
 
Efter nyår kommer det nya regler för rallysporten. Förarna måste 
börja ha HANS-skydd, (Head and neck support)  vilket för många 
resulterar i att de måste förutom att investera i ett HANS-skydd 
även köpa nya stolar som fungerar i hop med skyddet. Vill man be-
hålla stolen kan man i annat fall investera i ett hybridskydd vilket 
går lös på ca 24.000kr inklusive hjälm för båda i bilen. -i mitt fall blir 
det nog att sluta köra säger Curt Jonsson. 
 
Slutligen berättar Curt att ska dom orka hålla denna tävling även 
nästa år måste det till att det finns fler initiatitagare som är villiga att 
hjälpa till, inte bara under tävlingsdagen utan även med förberedel-
serna, som startar redan ett halvår innan tävlingen. 
 

Mediabevakningen har varit stor för detta rally, förutom Älvs-
byn.just.nu besöktes tävlingen även av Piteå Tidningen och 
Kuriren. Även P4 Norrbotten sände om arrangemanget dagen 
innan. 
                 Text: Sandra Nordin     Foto: Sterling Nilsson 
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Ett snötäcke har lagt sig sista dygnet och skapat julstämning 
inför SSK:s årliga Julbord i Sikfors. Cirka 280 gäster hade 
samlats på de två sittningarna som hölls under söndagen för 
att få smaka på delikatesserna som serverades, och folk job-

bade in i det sista för att få allt så perfekt som möjligt.  

Vi fick höra av många besökare att till Sikfors julbord kommer folk av två anled-
ningar; den goda maten och den kända Sikfors andan som visar sig i allt Sikfors-
borna tar sig an att anordna. 

- Det är ett exklusivt julbord jag varmt 
kan rekommendera, hälsar Lennart Öh-
man, bybo som besökte tillställningen för 
3:e året i rad. 

Många långväga gäster hade anlänt från 
såväl Piteå med omnejd som så längt 
bort som Luleå. 

- 
Vi serverar faktiskt blodkorv på vår till-
ställning nått som inte serveras på 
många liknande evenemang säger Ca-
rina Segerlund som under dagen fick gå 
omlindad om handen efter att varit med 
om en olycka inför preparationerna av 
Jansons frestelsen. 

- 2 stygn fick jag sy fortsätter hon. 

Årets julbord bar det 7:e i raden – till 
nästa år måste nog folketshus köpa in fler bord och stolar säger Roger Bergman, 
i sitt välkomsttal med glimten i ögat. 

-Två hundra kronor kostar det att komma för vuxna vilket vi finner är ett lågt pris 
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men vi vill att alla ska ha möjlighet 
och råd att komma till oss säger Sol-
veig Jonsson en av de drivande 
bakom denna tillställning. 

Så ni som missade årets evenemang 
får försöka boka upp att komma till 
nästa år då vi hoppas att SSK bjuder 
oss åt ytterligare ett magnifikt Julbord 

för 8:e året i rad. 

Text: Sandra Nordin  

Foto: Sterling Nilsson 

SSK tackar alla som hjälpt till och naturligtvis alla gästerna 

som verkade nöjda! 

Ska det bli Julbord nästa år så måste nya ta vid för nu orkar 
inte nuvarande organisation fler Julbord. Dock kan vi vara 

med och hjälpa till om så önskas! 
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Svenska Rivieran. 
 
Familjen satt bänkade framför TV:n på tisdagskvällen framför nya 
serien på TV3 som he-
ter Svenska Riveran, 
inspelad på Piteå 
Havsbad.  
Under detta avsnitt 
skulle de hålla dans-
tävling på Hotellet 
varpå de bjudit in Ce-
cila, en av de kända 
dansarna ur TV4:as 
populära serie Lets 
Dance.  
När de flesta hade registrerat in sig som dansare så utbrister hotell-
chefen Christer, nu saknar vi bara Dick & Nina.  
Min son hoppade till i soffan och säger –Dick & Nina, dom känner 
vi ju, varpå vi får se programmet ta en vändning och helt plötsligt 
så var man på Di-Ni farmen i Skomanstjälen och träffar bönderna 
Dick & Nina Olofsson. 
- Hotellet ringde runt till olika dansföreningen några dagar i förväg 
och rekryterade dansare till sin tävling. Då Dick är ordförande för 
Pite swänget så var det ju naturligt för oss att delta berättar Nina 
och fortsätter att förklara att många av de andra dansarna var från 
dansföreningar i Luleå.  
 
Programmet spe-
lades in redan i 
Juli och Dick och 
Nina har fått gå 
och hålla tyst om 
sin medverkan 
sen dess. –Ja de 
närmaste familje-
medlemmarna 
visste ju om att vi 
skulle vara med 
säger Nina.  
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På havsbadets Danstävling täv-
lade man i antingen Bugg eller 
Foxtrott där det var 2 danser plus 
final i varje dansstil. De som vann 
buggen var svenska mästare i just 
bugg så det var ingen skräll att 
just de vann.   
 
Ja och om ni undrar hur det gick 
för Dick & Nina i foxtrotten så kan 

vi stolta och glada berätta att de 
VANN.  
 
Ni kan gå in och se detta avsnit-
tet av Svenska Riveran på 
tv3play.se 
 
Text: Sandra Nordin 
Foto: taget från TV-programmet.  
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                  SIKFORS 

Fredag 15/2 2013 kl 13.00      Sikfors Folkets Hus 

Stadgeenliga årsmötesförhandlingar 

Information & Lotteri 

Vi serverar lunch och kaffe för 50 kronor 

Ta gärna med vinst till lotteriet 

Alla, även nya medlemmar, hjärtligt välkomna! 

Anmäl deltagande till Birgit tel 701 00 eller 070-371 72 43 eller 
Kerstin tel 711 59 eller 070-672 93 54 senast 8/2 

ÅRSMÖTE 

Birgitta Jonsten hit-
tade följande annons i  
Norrbottens Kuriren  
den 19 Januari 2013. 

Kuriren för 100år sen: 
Elektrisk Ström 
Levererades sedan i söndags  
Till Luleå stad af.  
Sikfors Kraftstation 



Sida 15 

Intresseföreningens styrelsemöte den 7/1-13. 
Hela protokollet kan läsas på våran hemsida under ”Protokoll”. 
Några punkter från mötet: 
 Ekonomin är god trots minus på byatidningen På gång…och 

Gymmet. 
 Behöver vi ett byacenter? Frågan tas upp på Årsmötet. 
 I februarinumret av vår tidning kommer ett inbetalningskort för 

medlemskap i Intresseföreningen att följa med. 
 Vi har fått bra respons av företagen och föreningarna i bygden 

att köpa en annonsplats i tidningen för detta år. 
 Det är viktigt att kolla upp hur det ligger till med Sikforsmedlen 

på Länsstyrelsen. Misstanken är att vi redan har börjat nagga 
på kapitalet, vilket inte är bra för våra kommande generation-
er. Det är bara förräntningen som ska förbrukas. 

 Vi ska bjuda in Fastighetsbolaget på vårt årsmöte att berätta 
om sina verksamheter. 

 Vi ska se till att förnya Gymmet med ytterligare träningsmaski-
ner. Vi ska ha ett Gym som ger samma effekt som om du går 
på Gym i Piteå. Vi kanske inte kan uppnå samma status, men 
resultatet blir det samma, och så har vi närheten. 

 Vi måste alla hjälpa vår egen valberedning att hitta ersättare 
till de två ledamöter som inte ställer upp på återval till styrel-
sen. 

 Styrelsen ska representeras på årsmötet för Folkets Hus. 
 Nästa styrelsemöte är den 6 februari. 
 

Styrelsen. 

Medlemsavgiften: 
Vi hoppas få samma respons 2013 som vi fick 2012 i antalet beta-
lande medlemmar. Vi gick då från ca. 20 till ca. 125 betalande 
medlemmar. 
Det är bara tillsammans som vi kan agera starkt, dels för att bibe-
hålla, men även utveckla denna bygd. Vi får ingenting gratis. 
Vi har tryckt upp inbetalningskort som nu följer med februarinumret 
av denna Tidning, dels för att underlätta för de som inte har Data-
banken, men även som en påminnelse för ni andra. 

                                                                                        Styrelsen. 
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Skidspåret. 
Efter snöfallen har vi packat ihop snön 
utefter skidspåren och dragit upp spåren 
för skidåkning. 
Vi hoppas att skoteråkarna och hästfol-
ket respekterar dessa sträckningar, som 
eljest skapar merarbete för oss spårma-
kare och dåliga spår för skidåkarna. 
Sträckningarna för skidspåren är lagt 
fast långt före både skoter- och hästfol-

kets inträde i våra skogar, vilket är en stark orsak till respekt för 
dessa sträckningar. 
Tisdag eftermiddag den 8/1 härjade ett par skotrar på fotbollspla-
nen, vilket gör att tjälen äventyrar gräset till våren. Fotbollsplanen 
är definitivt förbjudet att beträda med skoter. 
Vi hoppas att de föräldrar till ungdomar, som inte läser denna tid-
ning, att ni informera vad som gäller i detta sammanhang, och 
kanske också ta er en titt på eländet som är gjort med fotbollspla-
nen. 
Tänk på att skidspåren och hela idrottsanläggningen  hålls upp av 
ideella krafter. 

Spårgubbarna 

Arbetsgrupp 1. 
Till att börja med ska Grupp 5 få ett erkännande för den julgran 
som vi har ståtat med denna jul. En tät och formsnygg julgran, 
även om PT var ”snål” med PT-märken, men det var ju inte mer än 
väntat. Skulle vara intressant att veta hur deras idealgran ska se ut. 
 
Sen kommer vi till årets arbetsgrupp. Enligt arbetsschemat, så är 
det Grupp 1 som ansvarar för ”ordningen” i by detta år. 
Längst bak i tidningen På gång.. kan vi se vilka arbetsuppgifter 
som åligger denna grupp. Grupp 1 är då alla boenden från Varg-
backenvägen till Sikforsvägen 37. 
Första arbetsuppgiften är att ta ner julgranen. Tänk om vi kunde 
konservera den som finns där nu!! 

                                                                                      Styrelsen. 
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Daniel Olofsson 
Tel. 070-299 67 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intresseföreningen. 
Tillsammans med Dej, vill vi 

utveckla våran bygd! 

OBS!!! 
Boka in  

Måndagen den  
18/3 -2013. 

Sikfors Intresseförening 
har då  

Årsmötet 
på Folkan. 

Se kommande annons! 

Styrelsen 

Grattis Stenvalls Trä! 
Framgångsrika Stenvalls Trä AB är årets företagare i Piteå. Det 
kunde vi läsa i PT före jul. Priset överlämnades av Företagarnas 
riksordförande Jens Spendrup. 
Den utveckling i Sikforsbygden som har skett under sista decenni-
erna har starkt påverkats av syskonen Sven, Folke och Anna´s 
drivande krafter i Stenvalls Trä. Redan under deras pappa Elof´s 
tid, så kände vi som jobbade med byautvecklingen att företaget 
var intresserad av våran bygds utveckling. Vi säger Tack, och 
hoppas på en god fortsättning med Ert samarbete med Sikfors-
bygden. 
Detta erkännande förringar inte alla de andra företagen i bygden 
och deras insatser för att hålla våran bygd vid liv. 
Sikfors Intresseförening 

                                                                                        Styrelsen 

Alla ni som bor och verkar 
inom Sikforsbygden, 

önskar 
Styrelsen för 

Sikfors Intresseförening 

En god fortsätt-

ning på det Nya 

året. 
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Mitt annorlunda intresse….. 
 
Många i byn vet om att underteck-

nat har Kaniner, och inte bara en 

utan närmare 100 stycken. Men det 

är inte alla som vet varför? Och vad 

man gör med alla så jag tänkte jag 

skulle skriva en liten artikel för att 

få fler att förstå vad det är jag håller 

på med.  

 

År 2000 följde jag med en god vän 

på min första kaninutställning. Detta var i Ånäset mellan Umeå & Skellef-

teå. Innan jag visste ordet av hade 2 små hermelin kaniner följt mig hem.  

2 hanar som jag senare tyckte borde få sig nån hona också. På utställning-

en förstod jag att kaninerna bedömdes efter en standard.  

 De bedömdes på helheten även kallad typen. (Hur tilltalande utse-

ende den hade) 

 Presentationen, hur de alltså satt 

upp på bordet framför domaren. 

 Vikten, då alla raserna måste 

hålla sig inom en viktskala. 

 Pälsens täthet, kvalité och färg. 

 Samt den allmänna konditionen. 

 

De djur jag köpt in hade redan tidi-

gare fått väldigt bra poäng vilket 

gjorde att jag blev nyfiken på att 

själv ställa ut. Jag kom 12:a på min 

första utställning av 40 utställare 

och av detta fick jag också blodad 

tand. I Sverige kan man få max 100 

poäng, men ingen har fått mer än 

96,5p under årens lopp. Man brukar 

även säga att allt över 94 är jätte 

bra.  

Allt eftersom tiden gick så lärde 

man känna fler kaninmänniskor 

som varje månad under vintern          Hermelin kaniner  

Tan Kanin 

Lejonhuvad kanin 
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for på tävlingar i Norr & Västerbotten. Man blev en gäng som trivdes bra 

ihop och skaran kaniner växte.  

I dagsläget åker vi och tävlar i hela Sverige, men de klassiska tävlingarna  

är Svenska LU (Svenska Landsutställningen) som är som ett SM i Kanin-

utställning och går av stapeln under 4 dagar under februari månad. På 

denna tävling brukar det komma ca 1500 kaniner och tävla. Vilket inte 

riktigt kan mäta sig med de tyska utställningarna där uppemot 28.000 ka-

niner tävlar på deras större evenemang.  

 

Själv har jag fastnat  för de minsta kaninerna hermelin, som är vackra, äter 

och skiter lite men som kanske inte är den bästa kelkaninen till småbarn 

då de lite nervösa i temperamentet.  

Under åretslopp har man även provat på andra raser som Lilla tysk Vädur 

som väger ca 3-3,7kg, men även Belgisk Hare som ser ut precis som en 

hare.  

Dessa har dock bytts ut mot först Lejonhuvad Kanin som vi införskaffade 

då min äldsta son också ville börja tävla. Dessa har ett väldigt lugnt tem-

perament, är väldigt vackra och lätta att bära så de är idealiska barnkani-

ner.  

Nu föder vi också upp rasen Tan, som är tecknade precis som en rottwei-

ler hund. Dessa ställer min yngre son ut mellan varven och de är också 

mycket trevliga barnkaniner om än de väger lite mer, ca 3kg. Tanen är 

också en riktigt bra tävlingskanin som ofta får höga poäng och i dagsläget 

är vi de enda i Norrbotten som bedriver avel på denna ras.  

Kaniner är ju ett ganska lättsamt djur att ha, mycket mindre jobb än med 

en katt eller hund vilket i sig gör att det också är lättare om än man har 

flera.   

I stallet har man oftast kaniner som fyller olika funktioner, först  har man 

ungdjuren, de som är födda under året. Sen kommer tävlingsdjuren, dessa 

tävlar mellan de är 4 månader upp till 2-3 år. När de har tävlat färdigt blir 

de avelsdjur, som på ålderns höst blir gamlingarna.  

Under året tar vi fram ett 40 tal kullar, de vi inte vill behålla för framtida 

bruk säljs som kel kaniner. Vi har även uthyrning av kaniner under som-

maren och detta har blivit mer och mer populärt, där föräldrarna vill först 

låna en kanin för att se om intresset finns hos barnen. Men även de som 

inte vill husera en kanin på vintern för att de kanske bor i storstan och 

bara vill ha kanin under sommaren då de bor i stuga. Dessa komma till oss 

och hyr kanin mellan maj-september.  

 



Sida 20  

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 

 

 

I dagsläget är vi Norrbottens största 

uppfödning och även en av de mest 

framgångsrika på utställning här 

uppe.  

 

Har ni någon annorlunda hobby som 

ni vill berätta om, skriv en liten arti-

kel till oss på pagang@sikfors.com 

                                                                                

/Sandra Nordin 

 

Vi hänger också med i 
bygdens utveckling.  


